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A borbélyok álma

S amikor azután a mozgalom célhoz ért 'és zókkal szemben, az sikerült a biciklitartókkal
elpihent s amikor már minden ipari foglalko- szemben a taxisoffőrök és bérkocsisok ipari
kivetését, szakosztályának is. A végén pedig belátják
A budapesti borbély és fodrász szakosztály zás elérte a maga külön védvámjának
mozgalmat Indított annak érdekében, hogy az akkor a mozgalmat kezdő fodrászok majd azt majd, hogy le kell mondaniok az otthonukról,
állam vessen ki súlyos adót az önborotváló veszik észre, hogy az önborotváló készüléke- le kell mondaniok az otthoni étkezésről, le kell
készülékekre és a borotvaszappanra. A szak- ket ugyan súlyos adó sújtja s ugyancsak meg- mondaniok régi életük minden kellemes megérdemes az ipart
osztály a borbélyiparra sulyosodó helyzetet az drágult az uj adó nyomán a borotvaszappan szokottságáról és mégsem
önborotválkozás megdrágításával szeretné eny- ára is, de kénytelenek a fodrászok vendéglőbe folytatni, mert az cnborotválókészülékgyárosok
szervezetének
híteni, amikor ezt a »Vissza a borbélymühely- menni, ha enni akarnak, mert az ő kezdemé- és a borotvaszappangyárosok
nyezésük nyomán adót vetettek ki a házi tűz- politikai nyomására a kormány kénytelen volt
be ¡«-mozgalmat megindítja.
Nekünk nem kell azt mondanunk, hogy min- helyekre, ha reggelire, mielőtt munkába men- adót kivetni a borbélyszékekre, borotvakésekre,
dig az Iparosok mellett állunk, amikor az ipa- nek a fodrásziparosok, meg akarnak inni egy hajvágógépekre s a borbélymühelyekben borosság érdekeiről van szó. Az iparosság ér- csésze meleg kávét, majd kénytelenek lesznek rotválkozókra. S a fodrászok harca azzal végdekeinek védelme azonban
kötelességünkké kávéházban menni, mert hát a kávésszakosztály ződik, hogy kénytelenek bezárni a borbélvmüteszi azt Is, hogy ne minden törekvést támo- is elért annyi eredményt, mint amennyit a helyeket
gassunk, amit iparosok, iparos szakosztályok, fodrászszakosztály eredményként könyvelhetett
íme, ez csak egy farsangi gondolatjáték anvagy Iparos-szervezetek indítanak meg. Az ügy- el. Egyszerre csak észreveszik majd a fodrá- nak illusztrálására, hogy hová fejlődik és hol
védről azt szokták mondani, hogy a per első szok, hogy nem tudnak tovább külvárosi la- végződik minden mozgalom, amelyik nem a
bírája s nekünk, akik minden igaz iparos ügy- kásukból biciklin bemenni belvárosi üzletükbe, szabadság felé halad s nem a több szabadságiben az iparosság ügyvédjeiként harcolunk, az mert hát ami nekik sikerült az önborotválko- tól várja a több munkát és a több kenyeret.
a kötelességünk, hogy minden iparos-törekvésben az első bíró feladatát vállaljuk magunkra.
Gondoljuk csak el, mi lenne annak a következménye, ha ez a mozgalom sikerre vezetne?
Nyomban mozgalmat indítanának a vendéglősök is s ugyanolyan joggal követelhetnék azt,
hogy a kormány vessen adót a takaré'.ttüzhelyekre, mert ha otthon nem lehet főzni, több
(Budapesti
tudósítónk
telefonjelentése.)
Lu- miatt kizártak a pártból, karácsonyig a Gardaember jár majd a vendéglőbe s a vendéglősök ganóból jelentik: A fasiszta párt volt főtit- tó partján egy szanatóriumban gyógykezeltette
valóban kétségbeejtő helyzete .f gy
csapásra kára, Guiseppe Turatl, megszökött
eltűnt és csak most adott
Olaszország- magát, nyomtalanul
megjavul. Csakhogy a kávésok sem maradnának ból és állítólag
közölve barátaival,
Párisban
tartózkodik.
Turati. életjelt magáról Párisból,
restek s azok a kávédarálókra s a kávéfőző akit panamavádak miatt elmozdítottak a hogy hajlandó
résztvenni
a párMi olasz emigmasinára kérnének adót, mert a kávé olthatat- főtitkári székből és akit Mussolini megsértése ráció
munkájában.
lan szerelmesei mégis csak eljárnának a kávéházba, ha otthon nem jutnának kávéhoz. A
hentesek és mészárosok azt kivánnák, hogy az
állam uj adó kivetésével tegye lehetetlenné
a baromfiak tartását, a baromfiakat nevelő gazdák pedig azt követelnék, hogy a hentesekre
és mészárosokra vessenek ki olyan súlyos husadót, hogy elmenjen kedvük a husárusitásKöxeledés
Sc&leic&er kancellár
és Rö&m
lcöxöíi
tól és húsfeldolgozástól. Csak valljuk be, mind
(Budapesti tudósítónk telefon jelentése.) BerA sajtó szerint Schleicher és Rőhm között
a kettejüknek egyformán lenne igazuk: a mélinből jelentik: A nemzeti szocialista pártban
közeledés
jött létre, Schleicher állítólag találszáros és hentes ipar valóban küzködik fenmegindult bomlási folyamat feltartóztathatla- kozni fog a két Strasser-fivérrel, majd összemaradásáért s ha a fogyasztók nem jutnának nul terjed. Most már a nemzeti szocialista rohozza a két fivért Rőhm kapitánnyal, hogy
baromfihoz, egyszerre nagyobb lenne a mé- hamosztagok vezérkari főnöke, Rőhm kapi- egységes akciót beszéljen meg
velük Hitler
száros üzletek forgalma, a gazdák kétségbeesett tány is megelégelte Hitler diktatúráját és a megsemmisítésére. Ha a kancellár terve sikehelyzetéről pedig már beszélni sem kell, de legutóbbi napokban kihallgatáson jelent meg rül, ugy a Strasser—Rőhm csoport független
milyen hatalmas segítség lenne számukra, ha Schleicher kancellárnál, aki előtt kifejezést nemzeti párttá alakul, amely bizonyos feltétecsak ők láthatnák el hússal a fogyasztókat: egy- adott egyre fokozódó elégedetlensége felett lek mellett hajlandó lesz támogatni a Schleicher-kormányt.
szerre nem lenne agrárválság ebben az ország- Hitler diktatúrája miatt
ban. Természetesen itt még nem záródna be
a láncolat: a fehérnemű tisztítók harcot kezdenének a mosóteknők és a háziszappan ellen,
elvégre, ha a borbélyok kérhetik a borotvaszappan megadóztatását, ők is kérhetnek külön adót a házi-szappanra, — ez az iparág is
egy csapásra fellendülne, ha többé nem leEgg leángnevelöinféTel Különfcocsltakisiklott, felborult és összetörött
hetne otthon nagymosásokat rendezni. A varEgy holott, több suIqos sebesült
rónők parlamentje megadóztatná a varrógépeket, a harisnyakötő üzemek adóhalált követel(Budapesti tudósítónk telefonjelentése.) moskocsit Törzsök István kocsivezető vezettt
nének a kötőtükre, a fürdővállalatok azt kö- Szerdán délután súlyos szerencsétlenség tör- és amikor négy utasával elindult, rémülten
vetelnék, hogy a fürdőszobákat falazzák be, tént a Zugligetben. Csak a különös véletlen
látta, hogy a kocsi fékje nem működik. Az erővagy legalább is olyan hatalmas tisztogatási szerencsén múlott, hogy ez a szerencsétlenség sen lejtős pályán és a ködtől nedves, csúszós
síneken a villamos egyre fokozódó sebességadót vessenek ki a fürdőszoba-tulajdonosokra, nem vált tömegkatasztrófává.
gel rohant a völgy felé, egymásután hagyta
hogy azok önként szolgáltassák be az adóhiA szerda délutáni órákban a Sofianum
vatalba a fürdőszobák kulcsait. Ez a moz- leánynevelő intézet 19 növendéke két apáca kí- el a megállókat, majd a Virányi-ut és a Szalay-ucca sarkán levő kanyarodéhoz érve, a
galom igy terjedne tovább s aratna sikert min- séretében külön villamoson kiment a Zuglimost
már vadul rohanó és le nem fékezhető
getbe.
A
társaság
a
hegyek
között
sétált
és
den foglalkozásban, amig azután a harc nem
kocsi kiugrott a sínekről, nekiment az egyik
végződik azzal az eredménnyel, hogy a kály- amint alkonyodni kezdett, hazafelé indult. villamososzlopnak, amelyet kidöntött.
hások szakosztályának követelésére súlyos adó- Különös szerencse folytán a hegyről lejövő
társaság nem a villamos végállomásánál ért
Az összeütközés erejétől a kocsi felborlut és
kat vetnek ki a strandfürdők látogatóira s le, a völgybe, hanem már két megállóval ködarabokra tört. A járókelők és egy magánautó
mindazokra, akiknek nyáron melegük van, el- zelebb a városhoz. 17 leányka itt maradt a utasai siettek a szerencsétlenség színhelyére és
végre hogyan lehet a kályhásiparosokon se- megállónál, a két apáca pedig a két leányká- először a két apácát húzták ki a kocsi romjai
gíteni, ha az emberek kályha nélkül is él- val a végállomásra ment, hogy az ott rájuk
alól könnyebben megsebesülve. Azután Törvezhetnek meleget?
várakozó különvillamos kocsival elindulva, zsök kocsivezető került elő, aki súlyosabb séfelvegyék társaikat és hazamentenek. A villa- rüléseket szenvedett. Katasztrofálisan végző
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Súlyos villamossxerencsétlenség
a Zugligetben

t

I. 1
dött a szerencsétlenség a Kocsiban ntazó két
kisleánykára. Gundel Mária, a Gellért-szálló
bérlőjének 9 éves kislánya és Bartal Katalin
10 éves kisleány eszméletlenül, véresen feküdtek a kocsi rom jai alatt.
A magánautó száguldva vitte a közeli Ujszent János kórházba a két kis leányt, azonban Bartal Katalin, aki koponvaalapi törést
szenvedett ,a műtőasztalon meghalt, Gundel
Mária szintén koponyaalapi törést szenvedett,
állapota reménytelen.
A vizsgálat nyomban megindult, hogy megállapítsák, mi okozta a súlyos szerencsétlenséget.
Éjjel 1 órakor jelenti budapesti tudósítónk:

A nyilt tengeren
elpusztult
legnagyobb
(Budapesti
tudósítónk
telefonjelentése.')
Párisból jelentik: A 4200 tonnás Atlantique
luxushajó útban volt a dokk felé hogy kisebb javításokat végezzerek rajta. Utasok nem vóltak
a hajón, csupán a személyzet, összesen 170
ember. A hajó a nyílt tengeren
gyulladt
ki
ismeretlen okból s a tűz olyan gyorsan terjedt,
hogy a legénység kénytelen volt a mentőcsónakokra szállni és menckülnt
a hajótól
A lángokban álló Antiantique segítségére elsőnek a német Ruhr gőjös érkezett a hely színére, majd
az angol Fort Castle gőzös.. A charbourgi kikötőből azonnal segélyhajókat küldtek az Atlantique segítségére. A Ruhr 86 embert vett
fel fedélzetére, másokat pedig a Fort Castle
mentett ki. A Páris melletti Le Bourget repülőteréről repülőgépek szálltak a hely szinére,
amelyek az égő hajó környékén keringve keresik azokat a menekülteket, akik még a vízen
tartózkodnak. Az esti órákban érkezett jelentés szerint a hajó még mindig ég s a szigetekről jól látható a viharos tengeren hánykódó
égő hajó.

A kis Gundel Máriát megoperálták. A" szerencsétlen kisleány agyalapi repedést, agyrázkódást szenvedett, de még ennél is nagyobb baj,
hogy egy csontsziiánk fúródott az agyába. Az
operáció sikerült és az orvosok remenykedtek
abban, hogy a kisleányt sikerül megmenteni.
Gundel Mária állapota azonban éjfél után
válságosra fordult. Gundel Károly, a kislány
atyja, akinek 13 élő gyermeke van, kétségbeesve sietett a kórházba szerencsétlenül járt
kisleányához.
Törzsök István kocsivezető a kórházban eszméletre tért és elmondotta, hogy indulás előtt
a kocsinak mind a négy fékjét megvizsgálta
és valamennyi kifogástalanul működött

kigyulladt
és
Franciaország
A tengerészetügyi minisztérium este kiadott
közleménye az Atlantiquet
már
elveszettnek
tekinti. A kereskedelmi miniszter értekezletre
hívta össze a nagy hajósvállalatok vezetőségeit
és az illetékes szakembereket, hogy megvitassa
velük a hajók tűzbiztonságát. Nagyon csodálkoznak azon. hogy az Atlantique katasztrófája
megtörténhetett, mert a hajó építésekor rendkívüli gondot fordítottak a tűzbiztonságra. Az
Az Axhilles és a Salvador hajók fedélzetén
több sebesült is van. A tengerészek közül néhányan égési sebeket szenvedlek, mások pedig füstmérgezést A szerencsétlenség színhelyén tartózkodó hajók a lángok és a füst miatt
nem tudják megközelíteni az égő hajóóriást s
így oltásával nem is próbálkoznak. A szél a
féloldalára
dőlt láncoló roncsot északkelet
felé
sodorja.
Éjjel 10 órakor érkezett távirat szerint az
Atlantique még
mindig
lángokban
áll
és
menthetetlen,
ugy, hogy oltásával
nem is próbálkoznak,

Sátorit 1 évi, Nonnt 1 hónapi
fogházra ítélték
a próbaszivások ügyében

Sáíorl érdekes adatnia havi doltányktlldementjekröl - Nonn mindent tagadott
Budapest,
január 4. A büntetőtörvényszék
Töreky-tanácsa
ma kezdte meg az úgynevezett próbaszivások
bűnügyének
tárgyalását,
amelynek vádlottjai Sátori Ferenc magántisztviselő és Nonn János dohányjövedéki tisztviselő. Az ügyészség Sátorit, mint felbujtót, bűnrészest, Nonn Jánost pedig, mint tettesét vádolta megvesztegetés
bűntettével,
de
vádnt
emelt Nonn János ellen hivatalt titoktartás
megsértésének vétsége és Sátori ellen zsarolás vétsége címén is.
Elsőnek

SAfori Ferencet
hallgatta ki Töreki/
elnök. Sátori nem érzi
magát bűnösnek.
— Megtudtam — kezdte vallomását —, hogy
vannak bizonyos dohápyjárandóságok amelyek
egyes állami funkcionáriusok jövedelmét havonta jóval ezer pengőn felül növelik és amelyeket nem számolnak el. Kétféle elnevezéssel
osztogatták a dohányokat időszaki mutatványpéldányok és szivási próbák
cim alntt. Ezeket
dohányokat egyes hatalmas
funk:ionáriusok
egyszerűen telefon utján rendelik meg maguknak, olyanokat, amelyekre éppen gusztusuk van.
Hihetetlennek
találtam,
hogy egyes
személyek
1600-2000 pengő értékű
dohánymennyiséget
kaptak rendes havifizetésilkön
kívül, minden
ellenszolgáltatás nélkül.
— Amikor az adatokat megkaptam, felmentem
Benkó államtitkárhoz és közöltem vele, miket
tudtam meg a dohányosztogatásról. Elmondottam az államtitkárnak, hogy a külföldi dohánynemüekből 28 ezer pengő,
az időszaki mutatványpéldányokból 804 ezer pengő,
a kö-

zönséges dohánygyártmányokból 314 ezer pengő értékű dohány került kiosztásra.
Célom az
volt, hogy ezeknek az adatodnak a közlésével
a kormányt egy kellemetlen
interpellációtól
megkíméljem.
— Vargha államtitkár hívására — folytatta
vallomását Sátori — megjelentem nála ís és
vele is közöltem az adatokat.
Vargha államtitkár kijelente-te, hogy ő maga
sohasem volt dohányos ember, soha nem próbaszivott, tény azonban, hogy a
próbaszivások céljából
hozzá is küldenek
dohánykészletet, amelyet ő reprezentációs
célokra
szétosztogatott. Sajnálattal vette tudomásul, hogy az
őt megillető és neki átadott dohánymennyiségen
felül annak még 40 százalékával többet bevételeznek az ő nevére, tehát 40 százalék'tal
több
dohányt
kap a könyvekben,
ijiint
amennyit
tényleg átvesz. A kérdést m g y horderejűnek
tartotta politikai szempontból. Kijelentette, hogy
az egész akció ő ellene és egy másik faktor ellen irányul. Firtatta hogy kitől kmtam az adatokat és azt mondotta, hogy valószínűleg a
független kisgazdapárt keretén belül kerekedett az egész akció és jó volna az egészet
leszerelni, vagy legalább is a pénzügyi tárca
parlamenti tárgyalása utáni időre kitolni. Kért
Vargha államti kár ur, hogy bgyek segítségére,
hogy az egész ügy

ne keraifön még a nyilvánosság elé.
Az elnök faggatására azután Sátori elmondotta, hogy azok a felei, akiktől a próbaszivási adatokat beszerezte, 20 ezer pengő
hallgatási díjra gondoltak,
Benkó államtitkár azonban kijelentette, hoey 4000 pengőnél
többet

nem adhat, ő azonban nem vállalkozott a pénz
átvételére, de megállapodott az államtitkárral,
hogy mégis ráveszi felelt a pénz
elfogadására.
Erre azonban nem került sor, köszönet
helyett
a rendőrség
jelent meg lakásán.
Nonnak nem
ígért pénzt, nem is kért tőle adatokat.
Sátori kihallgatása után

Nonn Jánosi
hallgatta ki a bíróság, aki azt vallotta, hogy
Sátori kinnt járt nála a gyárban és főként
az iránt érdeklődött, hogy ki milyen dohányjárandóságot kap.
Kihallgatása további során állhatatosan
tagadta, hogy adatokat
bocsájtott
volna
Sálori
rendelkezésére.
Csak annyit mondott el Sátorinak, hogy amikor ujfaita gyártmányok készültek, a forgalombacsájtás előtt felküldenek bizonyos mennyiséget a pénzügyminisztériumba
és a dohányjövedék igazgatóságához. Nonn azt
a rendőrségen tett vallomását is visszavonta,
hogy Sátori fenyegetőzött volna előtte.
Az elnök több iratot mutatott fel Nonnak és
megkérdezte, hogy azokat ő adta-e Sátorinak.
Nonn tagadólag válaszolt.
Nonn kihallgatása után az elnök szünetet
rendelt el, amely a tárgyalás újbóli megnyitása
után a tanukat, többek között Benkó államtitkárt hallgatták ki.
A perbeszédek elhangzása után a törvényszék
ítéletét este 9 óra előtt kevéssel hirdette ki
Töreky elnök. A bíróság bűnösnek mondta ki
Sátori Ferencet hivatali visszaélés vétségében
mint felbujtót, továbbá sajtó utján elkövetett
zsarolás vétségében, mint bűnöst s ezért egyévi
fogházzal
bűntette. Továbbá bűnösnek mondta
ki Nonn János vádlottat hivatalos visszaélés
vétségében mint tettest s ezért egyhónapi
fogságra és hivatalvesztésre Ítélte. Áz ítélet ellen
ugy az ügyész, mint a vádlottak fellebbeztek.
A bíróság Sátori büntetéséből négy napot
kitöltöttnek vett

Ludendorff támadása
Hindenburg ellen
Berlin, január 4. A német politikai köröket
ma az a kíméletlen támadás foglalkoztatja,
melyett Ludendorff
Intézett Hindenburg
birodalmi elnök ellen. Ludendorff a >Volks\varte<ban leleplezést közöl. E szerint Hindenburg a
neudeeki birtokot, amelyet a német nemzettől
nyolcvanadik születésnapjára ajándékul kapott,
átíratta fia nevére, hogy fiának ne kelljen örökösödési adót fizetni. Kiemeli Ludendorff, hogy
Hindenburg fia az ajándékozás óta sem fizetett
még a neudecki birtok után semmiféle adót.
A cikkel kapcsolatban lovagias ügy is keletkezett Ludendorff és Januschau oldenburgi képviselő között Januschau vezette annakidején a
gyűjtést Neudeck megvásárlása céljából és Ludendorff most azzal gyanúsítja a képviselőt
cikkében, hogy a befolyt összeg egyrészét elsikkasztotta.
s

Borah szenátor

inflációt sürget

Washington,
január 4. A szenátus legutóbbi
viharos üiésén Borah szenátor, a szenátus külügyi bizottságának elnöke bejelentette, hogy
szándékában áll oly törvényjavaslat benyújtása, amely a bankjegyforgalom
felemelését és
ezzel a dollár értékének csökkentését
célozza.
Borah szerint csupán ily módon lehetne stabilizálni a nyersanyagok árát és megmenteni
az amerikai mezőgazdaságot, amelyet
óriási
mértékben sújtja az aranyalapról letért államok versengése.
Az amerikai kongresszus több tagja annak
a személyes nézetnek adott kifejezést, hogy
vagy a mostani, vagy az uj kongresszusnak
feltétlenül inflációs rendszabályokat kell életbe
léptetnie. Csupán az a kérdés, vájjon ezt a
célt a bankjegyforgalom emelésével, vagy ezüstvaluta bevezetésével valósítsák e meg.
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adja össze és igy jogos az a Mváns3g, hogy abból

INSEGFRONT

fnségmnnkáf hfirneh a fannal munhanélHUlleH - Nijolvcan filléres Inséönapszám a fantiákon — „A szükségmunkák költségeit a városi lakosság adta
össze, elsősorban a városi Ínségeseken kell o városnak segíteni"
(A Délmagyarország
munkatársától.)
Vitéz
Horváth
István törvényhatósági bizottsági tag
szerdán délelőtt a röszkei és a szentmihályteleki Ínségesek közel száztagú küldöttségét vezette Somogyi polgármester elé. A polgármester a tanácsteremben fogadta a küldöttséget,
amelynek élén Horváth István elmondotta, hogy
Röszkén és Szentmihálytelken
a
napszámosok

a legkétségbeeffőbb nyomorban
sínylődnek.
A mezőgazdaság súlyos válsága miatt a nyáron nem jutottak munkához, mert a gazdák
lehetőleg maguk művelték földjeiket, a földek
összezsugorodott jövedelme nem nyújtott módot idegen munkaerők alkalmazására. Azok a
családok tehát, amelyek a mezőgazdasági napszámból éltek, nem szerezhették
he a télirevalót, télen pedig semmiféle munkalehetőség
nem kínálkozik. A város karácsony előtt méltányolva a tanyai Ínségesek súlyos helyzetét,
a szükséjmunkát kiterjesztette a tanyákra is,
így néhány napig dolgozhattak a röszksi és a
szentmihályteleki ínségesek is, azonban napi
munkájukért
csak

nvoScvan fillér!
kaptak. Arra kérik most a polgármestert, hogy
engedélyezzen
ismét szükségmunkát
a tanyai
Ínségesek számára,
de rendelje el, hogy a tanyaiak ts ugyanannyit
kapjanak,
mint a városiak, napi i pengő 50 fillért.
A polgármester válaszában kijelentette, hogy
a tanyákon egészen más a helyzet, mint a városban. A tanyai ínség megközelítőleg
sincs
olyan súlyos, mint a városi, mert a tanyai napszámosok akármilyen nehezen és hinyosan is.
de megszerezhették a legszükségesebb élelmiszereket. A besziinte'ett városi gyárak munkástömege azonban

kikerült az nccára
és ha a város nem segit rajtuk, valósággal
éhen pusztulnak.
Ezért történt olyan intézkedés,
hogy az inségmunka elsősorban a város belterületén nyomorgó munkanélküliek helyzetén
enyhítsen, de a kiadott kormányrendelet értelmében sem foglalkoztathatná a város a tanyai
Ínségeseket.
— Annak — mondotta a polgármester —,
fiogy a tanyai szükségmunkások csak nyolcvan
fillér napszámot kaptak, elsősorban a tanya
gazdanépe az oka. A gazdák kérték, hogy a
város alacsony napszámot
adjon, mert a normális mezőgazdasági
napszám hetven
fillér.
— Akik hetven fillérért dolgoztak, azok kosztot is kaptak!
— szólt közbe a küldöttség
egyik tagja.
— A fontos az — mondotta a polgármester
—. hogy

maguk a gazdák kertek
az alacsony
szükségmunkabérek
alkalmazását,
mert attól féltek, hogy a magasabb
napszámokkal a város kárt okoz nekik. A város karácsony előtt Röszkén, Szentmihály lelken és Domaszéken több, mint háromszáz Ínséges tanyait foglalkoztatott.
— Megmondom azt is — folytatta a polgármester —, hogy haragszom
a tanyaiakra, hiszen a gazdaképviselők
voltak azok, akik a
közgyűlésen
nem szavazták
meg az inséqjárulékot.
— Azt bizony rosszul tették, — szólt közbe
ismét a küldöttség egyik tagja.
Ma és szombaton
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MályásKirály vendéglőben
(Deák Ferenc és Híd ucca sarok)

disznótoros vacsora!!
Kolbász, hurka, savamuság.tvróslepény, kenyér 8 0 fi|j.
Szíves pártfogást kér
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vendéglős.

— Ha a szocialisták
nem szavaztak volna velünk, akkor most talán nem lenne pénzünk
arra,
hogy szükségmunkával
enyhítsünk
a nUomoruságon, — mondta ezután a polgármester. A
szükségmunkák költségeit a városi lakosság

elsősorban a városi ínségeseken segítsünk.
A rendelkezésünkre álló 300.000 pengőből eddig elfogyott
már száztizenötezer
pengő, pedig a tavasz még nagyon nu.ssze van. Mégis
kiszorítunk annyit ebből a kevés pénzből, hogy
a legszegényebb
tanyai ínségeseket
még egy.
hétig foglalkoztathassuk.
Ennél többet nem tehetünk.
-• - ~

Ki kell bővíteni a muzeumot

Dr. Pálig Jözsef polgármesterhelneifes, a kuHurffigiiosztálu o| vezetője az
egyházak vezetőméi és Plőra Ferencnél
(A Délmagyarország
munkatársától.)
Dr.
Pálfy József polgármesterhelyet'es abból az
alkalomból, hogy átvette a közművelődési ügyosztály vezetését, szerdán délelőtt tisztelgő látogatást tett dr. Glattfelder
Gyula megyéspüspöknél. Raskó
Sándor főesperes-plébánosnál,
Bakó László református lelkésznél, dr. Lőw
Immánuel főrabbinál, dr. Egyed Aladár evangélikus és Gyurgyevits
István görögkatolikus
lelkésznél, valamint Móra Ferencnél, a muzeum
és a Somogyi-könyvtár igazgatójánál.
A polgármesterhelyettes hosszabb időt töltött a muzeum igazgatói szobájában és Móra
Ferenccel részletesen megtárgyalta a kultui*palota problémáit.
Móra tájékoztatta az uj kulturszenátort arról a lehetetlen helyzetről, amely
a kultúrpalotában uralkodik. Elmondotta, hogy
a Somogyi-könyvtár
rövidesen igen értékes ha.
gyatékhoz
jut, de a hagyaték
átvétele és elhelyezése megoldhatatlan
feladatot jelent, mert
a könyvtár termei zsúfoltak, terjeszkedésre pedig semmiféle lehetőség nincsen. Súlyos kulturális kárt jelent az is, hogy az utóbbi esztendőben folytatott szegedkörnyéki
ásatások
feldolgozott
eredményei ládákban hcv, r tk, alig
fér tőlük már a muzeum személyzete, de kiállítani, megfelelő módon elhelyezni ezeket a páratlanul értékes régiségeket nem lehet, mert

erre sincs hely a kultúrpalotában. Móra arra
kérte a polgármesterhelyettest, hogy a közgyűlés régebbi határozata alapján legalább
a
Stefániái
várépületet
adassa át a
muzeumnak.
Ehez azonban megfelelő átalakításokra, a szükséges bútordarabok, szekrények beszerzésére
van szükség. így a muzeum régiségtárának
egyik részletét áthelyezhetnék a várba, ennek
következtében pedig felszabadulna valamenynyi hely a kultúrpalotában. Ez a megoldás
természetesen véglegesnek
nem lenne
tekinthető, mert a vár nem nagyon alkalmas mu<zeumi célokra. Véglegesen ugy lehetne megoldani a kultúrpalota problémáját, ha kibd*
vitenék az épületet
a már régebben
elkészített tervek
alapján
Dr. Pálfy József polgármesterhelyettes kijelentette Móra Ferenc előtt, hogy a muzeumot
és a Somogyi-könyvtárat a város
legértékeA
sebb kultúrintézményének
tekinti és fontosnak
tartja, hogy ez a két intézmény
megfelelő helyiségekhez
jusson. Éppen ezért el fog követni
a közművelődési ügyosztály élén mindent, hogy)
a súlyos pénzügyi
viszonyok
miatt
egyelőrét
csak átmenetileg,
de az első kínálkozó
alkalommal
véglegesen
rendezze a várost ezt a
kérdést.

Hz OTI széf ed i orvosai
a szabad orvosválasztás mellett
Tarthafaflan a helyzet a 30 filléres receptek és a 20 filléres
bejelentőlapok

(A Délmagyarország
munkatársától.)
Az Országos T ársadalombiztositó Intézet szegedi fiókjának orvosai tegnap este a szövetség központjának felhívására megbeszélést tartottak, hogy
állást foglaljanak az OTI nál életbeléptetett uj
rendszerre1, kapcsolatban és megvitassák helyzetüket, amelyet az orvosfi etések csökkentése
idézett elő. A megbeszélésen résztvett az OTI
szegedi orvoskara csaknem teljes számban. A
megjelent orvosok többsége a szabad
orvosválasztás rendszerének
bevezetése mellett
foglalt
állást.
Megállapították az orvosok, hogy a 138-160
pengőre csökkentett
havi fizetésüket
csaknem
teljes egészében felemésztik azok a költségek,
amelyek hivatalos munkakörük ellátásával kapcsolatban merülnek fel és igy orvosi munkájuk
honorálására szinte semmi sem marad. Az orvosok ennek következtében a fix
javadalmazásnak semmiféle
előnyét
nem élvezik, sőt az
állandó lekötöttség miatt magánpraxisuk is kárt
szenved.
Foglalkoztak az orvosok azzal a lehetelen
helyzettel is, amelyet a január elsején bevezetett uj rendszer teremtett. Mint ismeretes, megszüntették az OTI-nál az ingyenes gyógyszerszolgáltatás rendszerét, amennyiben a beteg
tag csak ugy juthat orvossághoz, ha minden
receptért harminc,
a bejelentőlapért
husz fillért fizet. Az orvosok eddig egy recepten többfajta gyógyszert is rendelhettek, most kötelesek minden
gyógyszerre
külön receptet kiállítani.
A megbeszélésen az OTI kerületi orvosai

miatt

néhány megdöbbentő esettel illusztrálták a í
uj rendszer tarthatatlanságát. Megtörtént, hogy
szívbajban szenvedő beteg jelentkezett náluk.
A betegség természete megköveteli a szükségei
gyógyszer azonnali
alkalmazását. Amikor az
orvos kiállította a receptet és közölte a betegé
gel, hogy a gyógyszert csak ugy kaphatja meg,
ha előbb harminc
fillért fizet a gyógyszerésznek, a szívbajos beteg kétségbeesetten jelentette ki, hogy egyetlen fillérje sincs,
hónapok
óta munkanélktil
tengődik,
még a száraz kenyérre valót sem tudja megkeresni.
Az orvos,
aki S fogadalmat tett arra, hogy segit beteg
embertársain, függetlenül attól, hogy redukálták a fizetését, a magáéból
adott pénzt á
betegnek, hogy az kiválthassa az Ingyen gyógy-szert, amelyre sürgős szüksége volt. De megtörtént többször az is, hogy az orvos kevésbé
sürgős esetekben is odaajándékozta a betegnek!
a recept árát, miután meggyőződött róla, hogy
annak egyetlen fillére sincs, tehát másképen
nem válthatná ki a szükséges gyógyszert.
Az OTI orvosok elhatározták, hogy felhívják az intézőkörök figyelmét erre a lehetetlen
helyzetre.

Sscécffenyi Moszi
CstitörtöktSl, január hó 5-étől

Árkádia hercege
Előadások 5, 7, 9 órakor.
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Csütörtökön és pénteken

Lányok
a viharban.
Mai történet a maifiatalsásjéletéből.
Főszereplő: K A R Í N

HARDT.

Sugárzó fiatalság]
nopienu, derO,
szerelem, boldogság,
könny es mosoly.
Előadások 5, 7, 9, pénteken 3, 5, 7 és 9 érakor.

Gázolt a mentőautó
Budapest,
január 4. Súlyos autószerencsétlenség történt ma délben az Apponyi-téren.
A mentők egyik betegszállító autója, amely egy
súlyos beteggel az uj Szent János kőrház felé
tartott, elütötte Óvári Ferenc felsőházi
tagot,
veszprémi ügyvédet. Azonnal telefonáltak egy
másik mentőautónak, amelyen óvári Ferencet
beszállították a Rókus kórházba. Megállapították, hogy súlyos sérüléseket szenvedett az arcán
és a fején.

A húszéves leány regénye
Szeged'ől Budapestig
(A Délmagyarország munkatársától.) Körülbelül két héttel ezelőtt eltűnt Szegedről egy tisztviselőcsalád húszesztendős leánya. A csinos fiatal leány egyik délután azzal ment el hazulról,
hogy barátnőjét látogatja meg és nyolc órára viszszatér. A leány azonban a jelzett időben nem jelentkezett és nem jött kilencre, tizre sem. Az apa
elsietett a barátnőhöz, aki kijelentette, hogy barátnőjét napok óta nem látta. Az aggódó szülők
most már látták, hogy valami baj van. Nemsokára
felfedezték azt is, hogy a leányuk egy bőröndben
magával vitte a legszükségesebb ruhaneműit. A
család a feltűnés elkerülése végett nem fordult
rendőrséghez. Az apa maga vette kezébe az ügyet
és nyomozni kezdett, hogy hová tünt el kalandvágyó leánya.

Szegedi kiránduló — betörőtársaság
kifosztott egy vásárhelyi divatáruüzletei
(A Délmagyarország
munkatársától.')
Szerdára virradó éjszakán nagyszabású betörés történt Vásárhelyen. Ismeretlen tettesek feltörték
és kirabolták Balassa
József Andrássy-uccai
divatáruüzletét. A betörők éjnek idején bemásztak a divatáruház udvarára a kerítésen
keresztül. Az udvarból a padlásra mentek és
onnan igyekeztek bejutni az üzletbe. A menyezetet keresztülfurták és az így támadt nyíláson
át kötelet bocsájtottak le és azon lemásztak. A
betörők szakértelemmel fogtak hozzá a »kollekció« összeállításához. Sok férfi és női cipőt,
csupa elsőrendű márkát, több tucat gallért,
rengeteg selyemsálat, férfi és női öveket, 60
darab férfiinget, 30 darab halinát, 22 darab
kötött kabátot és pullovert és rengeteg ujabb
divatárucikket vittek magukkal, körülbelül 3000

péngő értékben.
Ezután feltörték
a kézlpémtárt, amelyből 20 pengőt vittek el. A zsákmányt
az üzlet szőnyegeibe csavarták és a padláson
keresztül elvitték.
A rendőrség megállapította, hogy a tettesek
a betörés elkövetésénél a legnagyobb tájékozatlanságot árulták el a helyi viszonyokkal szemben, viszont a betörést nagy szakértelemmel
követték el. Ebből a rendőrség arra következtet, hogy a tettesek nem lehettek vásárhelyiek,
hanem a legnagyobb
valószínűség
srerht egy
Szegedről
átrándalt
betörőtársaság
működött
az
áruházban.
A vásárhelyi rendőrség a betörésről értesítette a szegedi rendőrséget, amely teljes apparátussal keresi a tetteseket.

Nyakkendő vásár
Széchenyi fér 2. éli® 11.

MeThdyiségében1)

N y a k k e n d ő k lO fillértől
» leqflnomabblq óriási Kivitelben.
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rendszer szövi át s a jövő iparnegyedek helye
is fel van tüntetve. A terv jobb felső oldalán
A Szegedi Fészek Klub kiállítása látványos, találjuk Szeged széljárási grafikonját, melyből kitűnik, hogy az északnyugati az uralkogazdag anyagával, tanulságos és érdekes tárdó, a déli pedig az utána következő leggyakogyaival együtt sokáig marad majd emlékezeribb szélirány. A terven különösen markánsan
tében mindazoknak, akik a nyolc kiállítási
termet csak kis alapossággal megtekintették. látszik az egész város főforgalmi érrendszere.
A következőkben Szeged város mérnöki hivaKözel jövőbeni megvalósulásánál fogva kütalának egy termet betöltő műszaki anyagáról
lön érdekességgel bir a Rudolf-tér kertészeti
számolunk be.
rendezésének terve, amelynek főattrakciója az
architektonikái hatások fokozását szolgáló
A terem bejáratánál találjuk a város régi
vízmedence lesz. A kertészeti tervek közül még
térképeit. Az egyik az 1718-i állapotokat tüna Ballagitói és a régi Makkos erdő helyén leteti fel és eredetije a bécsi levéltárban találvő parkrendezések láthatók.
Rövidesen kiderítette, hogy a leány még azon
ható. Egy másik hatalmas térkép az árvíz
az éjszakán felült a budapesti személyvonatra. előtti állapotot mutatja, nevezetesen az 1825.
A városi vizmütelep a dr. Zielinski Szilárd
Egyedül utazott, útitárs nélkül. A kétségbeesett
évben készült boltozott csatornák feltüntetéáltal tervezett Szent István-téri 1000 köbméteszülök felutaztak a fővárosba és ott keresték leá- sével. E térkép mint kultúrtörténeti dokumen- res szép vasbeton víztorony tervét és fénykényuk nyomát Azonban kutatásuk eredménytele- tum is szerepel, mert a fedett csatornáknak pét állította ki. Nem lesz érdektelen ezzel kapnül végződött, hiába kutatták végig a szállodákat, több, mint 100 év előtti ekkora hálózata éppcsolatban leszögezni, hogy a modern arhitekpenziókat — a leány nyomtalanul eltűnt. A to- úgy bizonyítja Szeged városias lénvegét, mint
tura számára a mérnökök által tervezett ipari
vábbi nyomozással egy pesti magándetektívet bíz- bármilyen más kultúrintézménye. Kisebb tér- épületek készítették elő a talajt. Hatalmas
tak meg,ftkvisszautaztak Szegedre és aggódva képek tüntetik fel az árviz kiterjedését, a tehelyszínrajz mutatja a tavaly
elektrifikált
lesték a leányukról szóló hirt. Azonban egyik nap lekvándorlást, stb.
Az asztalokon érdekes modern vizmütelepet és különféle grafikonok
rrnilt a másik után, de a fiatal leány nem jelent- régi
fényképeket
láthatunk
árviz előtti
mutatják az ivóvizfogyasztás különleges törkezett. A magándetektív levelet küldött, hogy a építményekről,
az árvízről
s az ár- vényszerűségeit, ami épp ugy függvénye a nap
további nyomozás kilátástalannak látszik, ezért a viz
utáni
bontási
munkálatokról. Kükülönböző óráinak, mint az egyes évszakokmegbízatást visszaadja.
lön érdeklődésre tarthat számot az az esznak. Az országos hírűvé vált 1000 méteres mély
furatból fakadt szegedi hőforrásról fényképek,
A kétségbeesett szülők már a rendőrséghez ményi perspektivikus kép, mely a rekonstruált
geologiai hosz-szelvény és munkateljesítmény
akartak fordulni, hogy rádión körözzék a szöke- Szegedet tárja elénk madártávlatból. Felső és
grafikon látható.
vényt, amikor a posta levelet hozott. A boríték- Alsóváros egész területére nagy emeletes bérban azonnal felismerték a leány ideges betűit. A paloták vannak berajzolva. Sorra találhatjuk
Ezen futólagos felsorolás is mutatja azt a
levél megmagyarázott mindent és egyúttal meg- a királybiztosság által kidolgozott és nagyrészt tényt, hogy egy város kifejlődésében milyen
kivitelre
is
került
uccaés
térrendezési
tervenyugtatta a szülőket is. Azt irta a leány, hogy
fontos és széleskörű feladatkört tölt be a műunta már a vidéki egyhangú és kilátástalan éle- ket, a feltöltések és a város rétegvonalas nagy szaki társadalom.
Dr. P. B. E.
térképét,
csatomaterveket,
stb.
Érdekes
végigtet és elhatározta, hogy bucsu nélkül elmegy —
nézni
a
régi
Palánk
bontási
munkálatait
ábmert szülei beleegyezését úgysem nyerhette volna
meg — és megkísérli a szerencséjét Budapesten. rázoló fényképeket, ahol egy ma már eltűnt
városrész emléke elevenedik meg. Közel másSemmi terve nem volt, pénze is csak annyi, hogy
félszáz régi, rozoga, egészségtelen lakóépület
néhány napig fenntarthassa magát. De mindenre
került itt a csákány alá. Uj etappot jelentenek
el volt szánva és bizott a szerencsében.
a háború utáni városi épitkezések, amelyek
Tekintetes
Szerkesztőség!
A napokban két
Megérkezése után vasárnap állás után nézett. fényképekben, alaprajzokban és homlokrajEgész nap rótta az ucrát. Délután egy ismerőse zokban vonulnak fel. Nagyon kedves köztük a kisgyerekkel - az egyik 6, a másik 9 éves —
tanácsára felkereste az egyik körúti ügyvédet, királyhalmi templom tégla architektúra ja, a
moziban voltam. A két permek részére teljes
akinek éppen gépirónőre lett volna szüksége Az legmodernebb épitmény a Kálvária-téri kislajegyet kellett váltanom. Ugy tudom, hogy gyerügyvéd, aki egyike a legkeresettebb jogászoknak,
mekjegy van és ha a gyermek moziba metfv
ka
sos
városi
bérház.
azonnal akceptálta. Harmadnap már be is lépett.
szüleivel, gyermekjeggyel nézheti az előadást.
Az ügyvéd édesanyjánál kapott lakást. Néhány
A mai Szeged kartogrammokban és grafiko- Ilyen gyermekjegy Szegeden mindig volt és
nap telt el, igen összemelegedett az ügyvéddel és nokban vonul fel; itt látjuk a város birtokait
annak édesanyjával. Gyors ütemben peregtek az
feltüntető térképet, a népességi adatokat, a ma is van máshol, csak Szegeden egy idő óta
nem kapjuk meg ezt a kedvezményt.
események. Az ügyvéd megtud'a Szegedrll való lakosság másfélszáz év alatti rohamos gyaraelutazásának történetét és nem titkolja, hogy im- podást, a különféle forgalmi eszközök által
Tisztelettel: Aláirás.
ponál neki a leány bátor elhatározása. Ami ez- szállított személyek és teheráruk érdekes ábÉrdeklődtünk az ügyben a Széchenyi Mozi
után történt, az már álomnak is szép lenne — irta
ráit. De talán mindennél jobban leköti a szemigazgatóságánál, ahol a következőket mondotszüleinek a leány. Az ügyvéd — alig egy héttel
lélőt az építkezések grafikonokban való feltünták:
később az ismeretség után — megkérte a kezét, tetése, amelyből kitűnik, hogy az egyes épí- Nálunk tábla figyelmezteti a közönséget,
ö igent mondott és eljegyezték egymást.
tési konjunktúrák 10—50 éves időközökben
hogy 5 éven aluli gyermek
részére nem kell
váltják
egymást.
A leány végül arra kérte levelében a szüleitjegyet váltani, hiszen az ilyen gyermeket ugy is
íiogy sürgősen küldjék utána okmányait és a szüA jövő Szegedet néhány modern szellemű
ölben szokták tartani, öt éven felüli gyermeklői beleegyezést, hogy minél előbb megesküdhes- ucca és térrendezési terv képviseli, valamint
nek azonban kötelesek
teljes jegyet
váltani.
egy érdekes eszményi területfelosztási terv,
senek. Férjél akkor fogja bemutatni szüleinek, ha
Gyermekjegy soha sem volt Szegeden, legalább
melyen az egész várost egy széles erdőövezet
majd a házasságkötés után lejönnek Szegedre —
veszi körül, a város testét összefüggő parkis mi nem tudunk arról, hogy lett volna.
nászútra...
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Az adós védelme
Jugoszláviában
(Budapesti tudósítónk telefon jelentése.) Belgrádból jelentik: A kormány rendeletet adott
ki az adósok hatályosabb védelméről. A jövőben az adós mielőtt kényszeregyezségre akar
lépni, közvetítésre kérheti fel az illetékes törvényszéket. Jogában áll megnevezni azt a személyt, akit hivatalos közvetítővé akar kineveztetni. A közvetítési eljárás 90 napig tarthat és
az adóst csak akkor engedik át sorsának, ha
a közvetítés sikertelen maradt

Rendelet az adók kezeléséről
Budapest, január 4. A hivatalos lap csütörtöki
száma közli a közadók kezeléséről szóló hivatalos összeállítás egyes rendelkezéseinek módosításáról korábban megjelent kormányrendeletre vonatkozó pénzügyminisztériumi végrehajtási utasítást. Az utasítás a pontos adófizetőknek adott kedvezményekről, valamint az adóárverés megtartásáról, illetve a lefoglalt zálogtárgy szabadkézből
való értékesítéséről szóló rendelkezések végrehajtása tárgyában intézkedik.

A net esemfnije:
Mikszáth Kálmán remeke:

A vési gazember

végig magiiarii! beszéló film
szombaton premier a BELVÁROSIBAN

Amerika Jegyzékben tiltakozott
Japán ujabb támadása ellen
London, január 4. Az eddigi jelentések szerint
a kinaiak 1700 halottat veszítettek. A Central
News jelenti Washingtonból, hogy az EgyesültÁllamok kormánya Tokióba küldött erélye« hanga jegyzékben tiltakozott éis felhívta a japán kormány figyelmét az 1922-ben kötött kilenchatalmi
szerződésre, amely biztosítja Kína területi és közigazgatási épségét. A tokiói angol nagykövet amidőn tudomást szerzett japán san-kvani szándékairól, a japán külügyi hivatalba sietett és hosszasan

tanácskozott a japán külügyminiszterrel.
(Budapesti tudósítónk telefonjelentése.) Pekingből jelentik: San-Hai-Kvainnál a harcok elcsendesedtek. A kinai helyőrség a városból kivonult,
helyét japán megszálló osapatok foglalták el. A
japán haderők parancsnoka ultimátumot intézett
a kinai kormányhoz, amelyben követeli, hogy SanHai-Kvain területét nyilvánítsák semleges zónának.

1932: 1248 KÉNYSZEREGYEZSÉG
MIÉRT C S Ö K K E N T AZ E G Y E Z S É G E K É S A C S Ő D Ö K S Z Á M A

Dr. Szabó Gézának
A Délmagyarország január harmadiki számának vezercikke azzal az uj munkabeosztással találkozott, amely a városházán január
elsején lépett életbe. Á vezércikkre, amely
nem térhetett ki a közigazgatás kultur- és szociálpolitikájának mérlegelése elől, dr. vitéz
Szabó Géza tanácsnok negyedikén hosszabb
nyilatkozattal válaszolt. A nyilatkozat, amely
azzal a „végszóval" végződik, hogy „igazságtalanul és méltánytalanul mi magyarok sohase bántsuk egymást", közvetlenül a végszó
előtt így igazságtalankodik:
— Pásztor ur mintegy kéthónappal ezelőtt
fgv hatalmas beadványban felajánlotta szolgálatait, illetve a szegedi Fészek Klub-ét a Károlyi-képek értékesítése s ezzel kapcsolatban
egyéb kulturmüvek létesítése körül. Másnap
délíre el kellett készülnie a határozatnak, mert
szerinte már csak ez késlelteti az egész tiszteletreméltó vállalkozást. Másnap a gyenge tanácsnok leszállította idejében a határozatot,
de Pászor ur azóta sem jelentkezett az eredménnyel. Ugy látszik, közben meglátta a nehézségeket és főkép azt, hogy sem ez a dolog,
sem sok más, nem hólyag, amit fel lehet fújni.
Igazságtalanabb és méltánytalanabb nem
lehet ember, mint amilyen Szabó ur volt akkor, amikor ezt a passzust leírta. A kérdéses
beadványt nem én adtam be, hanem a Szegedi
Fészek Klub. A nevem a beadványon semmiféle minőségben, tehát az egyesület képviseletében sem szerepel, Pap Róbert és Cserzy
Mihály irták alá. A tervezett akció tényleg
szünetel. De nem a Fészek miatt, még kevésbé miattam, hanem mindkettőnktől teljesen független kulturokok miatt Nem tartom
lehetetlennek, hogy Szabó ur, a volt kulturtanácsnok, nem tudott ezekről a — kulturokokról. De akkor ne csodálkozzék azon, ha a
Délmagyarország vezércikkírója ép oly kevéssé van elragadtatva munkásságától, mint a
városatyák zöme egyik-másik közgyűlési referádájának a mostani nyilatkozatra emlékeztető — alaposságától.
A több helyen örvendetesen mértéktartó
nyilatkozatnak rovásomra elkövetett kisiklásán nem csodálkozom, hiszen van suhintása
felettesei: a polgármester és a polgármesterhelyettes felé is. De ha már hamis, vagy téves közéleti beállítással válaszra kényszeritett, tűrjön el Szabó ur a szerkesztőtől is, akinek „emelkedett tárgyilagosságát" nemrég meleg kézszorítással köszönte meg, két megjegyzést. Az egyik, hogy nincs joga kételkedni objektivitásunkban. Áz indokolást engedje
el. A másik, hogy én nem azt láttam meg, hogy
ez a dolog és meg sok más nem hólyag. Ellenkezőleg. Azt láttam meg, hogy hólyag.
Boldog lennék, ha további zavartalan együttműködésünk elé nem torlaszolna Szabó ur eltakarithatatlan akadályokat.
Pásztor József.

(A Délmagyarország munkatársától-) Az
1932-ős esztendő sokfele statisztikája közül
most készült el a legszomorúbb: a kényszeregyezségek, a csődök, a magánegyezségek statisztikája, amelyet 1932 december 31-evcl bezárólag most adott közre az Országos Hitelezői Vedegylet
A kényszer- és magánegyezségek adatai a
mult esztendőben igy alakultak: (Zárjelben
az 1931. év adatai.)
január
februái
március
április
május
junius
julius
augusztus
szeptember
október
november
december
összesen

362 (244)
210 l(165)
131 i[203)
122 i(200)
82 ( 232)
70 ((206)
53 ( 153)
42 (147)
42 (309)
39 (348)
46 (409)
49 (392)
1248(3008)

A passzívák összege 1932-ben az 1248 kényszeregyezségi ügyben 64 millió pengőt tett ki,

Az udoar/ó fapad,
a leány bizonyít,
a bíróság

1931-ben 3008 ügyben 147 millió pengőt 1932ben tehát csökkent az egyezségek száma, a
passzívák 83 millió pengővel tettek ki kevesebbet.
Látszólagosan tehát az 1932. évben
több
mint ötven százalékos visszaesés mutatkozik
a kényszeregyezségeknél. Ennek azonban korántsem az az oka, mintha a gazdasági helyzetben javulás állott volna be. Ellenkezőleg ez
a statisztika a gazdasági helyzet további leromlásának tükre. A magángazdaság a hitelen épült fel, a hitel pedig — megszűnt
A statisztika azt mutatja, hogy a m u h év
áprilisától kezdve a fizetésképtelenségek erősen csökkentek, ettől a hónaptól kezdve meredek visszaesés látszik. A magyarázat erre az,
hogv a fokozatos hitelmegvonás és a külföldi
hitelek teljes megszűnésének hatása ettől az
ponttól jelentkezik a kereskedelmi életben. A
gyárali és a nagykereskedelmi cégek beszüntették a hitelt és igy a fizetésképtelenségek lehetősége megszűnt.
Visszafejlődést mutat a statisztika a csődügy tkben is. Míg 1931-ben 363 csődügyet bonyolítottak le, addig ez a szám 1932-ben 249-re
esett vissza.

reagált a heves ostromra. Amikor az ostrom
tovább tartott, elutazott Szegedről és azóta
nem is látta a leányt.

ítél

(A Délmagyarország munkatársától.) Bonyolult gyermektartási perben hozott Ítéletet
a szegedi járásbíróság. Csinos hölgy volt a felperes; az egyik szegedi gyárban dolgozott az
alperes. Az udvarló a tárgyaláson hallani sem
akart arról, hogy valami köze lett volna a
kisasszonyhoz. A hölgy ügyvélje látva a pör
reménytelen kimenetelét egyezséget ajánlott,
kijelentette, hogy ha az alperes megfizeti a
költséget, visszavonja a keresetet. Az udvarló
annyira biztos a dolgában, hogy ezt az ajánlatot is visszautasította. Erre a felperes ügyvédje a tárgyalás elnapolását kérte azzal, hogy
a legközelebbi tárgyaláson tanukkal igazolja,
hogy az udvarló és a hölgy baráti viszonyban volt.
A tárgyaláson azután felvonultak a tanuk.
Az ugyan egyelőre titok, hogyan
szereztek
tudomást arról, hogy a felperes és az alperes
minő barátságban volt, tény azonban az, hogy
egybehangzóan vallották: az udvarló — a gyerek apja. Az alperest a négy tanú határozott
vallomása kissé megingatta szilárdságában és
annyit kijelentett hogy a leányra most már
emlékszik, a leány többször üldözte, de ő nem

— Hamis tanúvallomások hangzottak el ellenem — mondotta — m o s t majd én állítok
négy tanút, akik sorra megcáfolják az állításokat.
A biróság nem vette figyelembe az udvarló
érvelését és a leánynak megítélte a gyermektartást. A fiatalember az Ítélet hallatára heves szemrehányásokat tett az
ügyvédjének,
hogy amikor a felperes képviselője előnyös
egyezségi ajánlatot tett miért nem fogadta el.
Az ügyvéd tiltakozott felének megjegyzései
ellen, emlékeztette arra, hogy éppen az udvarló volt az, aki „igazának tudatában" kényszeritette őt, hogy ne fogadja el az egyezséget. Az ügyvéd figyelmeztette felét arra
is,
hogy jó lesz, ha a tanuk ellen nem tesz hamis
tanúvallomásért feljelentést, mert az ilyesmit
alaposan bizonyítani kell.
Az udvarló az ügyvéd figyelmeztető szavára
meghökkent, megnyugodott az
Ítéletben,
amely jogerőssé lett
— Hát ha már igy állnak a dolgok — mondotta tárgyalás után — köztünk legyen mondva, udvaroltam annak a leánynak, csak nem
számítottam a következményekre...
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Csütörtök". Rőm. katfi. Teleszfor p. vt
Prat Simon. A nap kel 7 óra 47 perckor, nyugszik 4 óra 23 perckor.
TCayp'-nij könyvtár (központi egyetem, T. emelet)' nyitva vasárnapok kivételével mindennap.
Somogyi-könyvtár köznapokon délelőtt 10-től
l-ig, délután 4-tfll 7-ig, a Városi Muzeum mindennap, vasár- és ünnepnap is, délelőtt 10-től fél l-ig
van nyitva. Folyóiraitcsere kedden, csütörtökön,
szombaton délután fél 5-től fél 6-ig.
Szegeden a gyógyszertárak közül szolgálatot
tartanak: Leinzinger Gyula, Horváth Mihálv-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.)
Takar S. örök., Valéria-tér 1. (Tel. 16-95.)
M

Eih&Yftsodásnál, köszvénynél és cukorbetegségnél a természetes »Ferenc József«

— Megnyitják a bajai ut repülőtéri szakaszát.
Császár Rudolf vezetésével az alsótanyai városatyák küldöttsége kereste fel pénteken Somogyi
polgármestert, akinek elpanaszolták, hogy a bajai müutnak a repülőtér és a Bába-kereszt közötti
nemrég kiépített szakaszát igen sokszor lezárják
és igy a tanyai gazdák csak nagy kerülővel juthatnak a városba. A kényszerkerülő addig csak
elviselhető volt, amig a mellékutak szárazak voltak, most azonban a legtöbbet feneketlen sár borítja. A bajai ut gyakori lezárására semmi szükség sincsen, ezért arra kérik a tanyaiak a polgármestert, hogy rendelje el az útszakasz megnyitását. A polgármester meghallgatta az illetékes
mérnök véleményét és annak alapján elrendelte
az útszakasz haladéktalan megnyitását.

— „Hargitaváralja" jelképes székely község
szombaton esíe 8 órakor tartja műsoros estjét a
Raffay-étteremben. Rösler Tamás Leó előadást
tart, Nyári Szerénke magyar nótákat énekel cigányzenekiséret mellett
résztvevő előfizetőinket felkérjük,

Ta'karé'kossáqi
Iban

akciónlc-

hogy takarékossági igazolványaikat sürgősen adják ie kiadóhivatalunkban, mert
enétküt nem tudiuk az elszámolásokat
megejteni és a megtakarított összegeMinden tárgy
ket kifizetni.

IINURRI OLCSÓ VáSáR

— Megalakult a városok országos kongresszusának szociálpolitikai szakosztálya. A városok
országos kongresszusa elhatározta, hogy szociálpolitikai szakosztályt alakit. Az alakuló ülést december 9-én tartják meg Budapesten. A szakosztály tagjai az egyes városok népjóléti tanácsnokai lesznek.
— A szegedi kamara ellenzi a szombat délután kezdődő vasárnapi munkaszünetet. A kereskedelmi miniszter közölte a kamarákkal, hogy
olyan értelmű kérelem érkezett, miszerint a belső
idegenforgalom fejlesztése érdekében szombat déltől hétfő reggelig rendelje el a vasárnapi munkaszünetet A miniszter az ügyben véleményadásra
hivta fel a kamarákat, de leiratában jelezte, hogy
aggodalmai vannak egy ilyen rendelet kibocsájtásával szemben. A szegedi kamara teljes ülésének
határozata alapján azt a véleményt közölte a kereskedelemügyi miniszterrel, hogy a jelen helyzetben, főleg az Alföld szempontjából, a szombat
déltől kezdődő teljes munkaszünetet nem tartja keresztülvihetítnek. Az agrárius jellegű vidékeken
ugyanis az üzleti forgalom nagy része éppen szombat délután bonyolódik le és igy a szombatdéli
üzletzárás a kereskedelem károsodásával járna.
A gyári vállalatok sorában vannak olyan szezoncikkeket előállító gyárak, amelyek munkaidényük
tartama alatt ezt a napot nem nélkülözhetik. A
szombat déltől kezdődő teljes munkaszünet a kamara véleménye szerint nem rendelhető el, ami
természetesen nem zárja ki azt, hogy egyes intézetek, vállalatok és irodák ezt a rendszert be ne
vezessék.

Ma Koüár zmtgoraesf.
— A behozatali, kl- és átviteli engedélyek. A
behozatali, ki- és átviteli engedélyekért beadott
kérvények illetékét a következőképpen állapították meg: első példány első ive után 100 pengőig
1 pengő, 100 pengőn tul 500 pengőig 2 pengő, 500
pengőn tul 1000 pengőig 3 pengő, 1000 pengőtől
4000 pengőig 4 pengő., 4000 pengőn tul az érték
minden megkezdett 1000 pengője után 1 pengő. Ha
a kérelem oly tárgyra, vagy értékre vonatkozik,
amely forgalmi jogügylettel nincs kapcsolatban,
vagy ha
a kérelem valamely már megadott
engedélyek
(kisebb
mennyiségre szóló)
engedélyre
való
felbontása,
az engedély határidejének meghosszabbítására vagy a
rendeltetési hely megváltoztatására vonatkozik, a
beadvány első példányának első ive 100 pengő értékig 1 pengő, azontúl 2 pengő illeték alá esik.
— Konzorciummá alakult a Szentiványi színtársulat. Szentiványi Béla drámai staggionéja jelenleg Baján tartózkodik. Az igazgató a hét tagból álló társulatot feloszlatta, mert képtelen volt
színészeit fizetni. A társulat továbbra is együtt
marad és konzorcionális alapon folytatja működését.
— Aladóvégrehajtót keres a rendőrség. A szegedi tanyák között napok óta egy ismeretlen fiatalember kóborol, aki a gazdák előtt adóvégrehajtónak adja ki magát. Ebadót és más kisebb
adónemeket hajt be a gazdákon és aki nem fizet,
azt árveréssel, végrehajtással fenyegeti. Az álvégrehajtót keresi a rendőrség.

24 fillér Minden tárgy
Háztartási cikkek:

4 drb fakanál
100 drb hurka pálcika
Fali fa sótartó 11 ^ cm.
Fém ruhaporoló 45 cm.
Rugós habverő
Rádió, v. varrógép csavarhúzó
3 drb alum. paprika mintadobog
% literes hiteles borosüveg
Vastag üveg hamutányér
Amerikai fali ruhafogas 3 foggal
Kályhatisztitó kefe
Körömkefe bekenőkefével
1 üveg kékitő
2 drb egérfogó
Asztali szappan-, vagy fogkefetartó
fayancból
Porcellán só-paprika tartó
3 drb zsanilia, vagy müselyemvirág
Kerékpár lakat
3 drb névjegytartó, ajtóra
1 pár parafás talpbetét
4 pár 65-ös cipőfűző
1 drb citera hur
1 drb cimbalom hur
10 dkg kitűnő csokoládé drazsé

24 flll.
24 flll.
24 flll.
24 flll.
24 flll.
24 flll.
24 flll.
24 flll.
24 flll.
24 flll.
24 flll.
24 flll.
24 flll.
24 flll.
24 flll.
24 flll.
24 flll.
24 flll.
24 flll.
24 flll.
24 flll
24 flll
24 flll.
24 flll

Paoiráruk:
6 drb szekrénypapir
5 drb szegedi képeslevelezőlap
20 drb sima levélpapdr borítékkal
10 drb vászonutánzatu lev. papír borítékkal
150 drb hófehér eakkos damaszt papir
szalvéta 16x16
Heti előjegyzési naptár 1933-ra
24 iv irodai fogalmi papir
4 nagv iv barna csomagoló papir
5 iv kék csomagoló papir
5 iv zsirpapir
Gallalit tolózár
5 drb beiró könyv

24 flll.
24 flll.
24 flll
24 flll.
24 flll.
24 flll
24 flll
24 fi'1.
24 flll.
24 flll
24 flll.
24 flll.

Nőidlvat:
12 drb színes varró fonál
24 drb gyöngyház v. cérnagomb
Kelim kézimunkalap előfestve
100 drb üvegfejű gombostű
60 c/m harisnyagummi
12 drb hullám cakkszoritó

24 flll.
24 flll.
24 flll.
24 flll.
24 flll.
24 flll.

Férfidivat:
Zsebnaptár tükörrel
24 flll.
önborotva készlet 1 drb pengével
24 fi 11.
4 drb bőrkabát gomb
24 flll.
5 drb inggomb rugós, vagy golyós
21 flll.
1 pár kézelő gomb
24 flll.
EZENKÍVÜL TÖBBSZÁZFÖLE ITT FEL
NEM SOROLT CTKKET ÁRUSÍTUNK 24 FILLÉRES OSZTÁLYUNKBAN.
Megbecsüljük a filléreket és a legjobbat adjuk
a legolcsóbban!

PÁRISI NAGY ÁRUHÁZ,

C s e k o n l c s és Kiss u c c a

m m

snroi

keserűvíz javítja a gyomor és a belek működését és előmozdítja az emésztést Az anyegcserebántalmak gyógyító eljárásainak több kufat
tója megállapítolla, hogy a Ferenc József
viz-kura nagyon szép eredményre vezet, A
Ferenc József keserűvíz gyógyszertárakban,
drogériákban és iűszeriizletekben kapható. B.I

| SELYMET BLAUNÁL
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A Szegedi Meteorologiai Obszervatórium jelenti: Szegeden a hőmérő legmagasabb állása
4-4.6 C, legalacsonyabb —0.1 C. A barometer adata nullfokra és tengerszintre redukálva reggel
775.1, este 774.5 mm. A levegő páratartalma reggel 100, délben 100 százalék. A szél iránya délkeleti, erőssége 2—3.
Időjóslat a Délvidékre. Lassú változás, élénkülő szelekkel, később csapadékhajlam várható.
A Meteorologiai Intézet jelenti este 10 órakor:
További enyhülés, sok helyen köd, főleg nyugaton
esők és kivált a hegyeken élénk délnyugati szél.
— A Délmagyarország féiáru jegyakciója. Szerdán este a Délmagyarország fél áru jegyakciója
keretében került szinre Hunyadv Sándor nagysikerű színmüve, az Erdélyi kastély. A nézőtér
megtelt, a közönség lelkesen és sokat tapsolt a
hangulatos jeleneteknek és a főszereplőknek:
Könyves-Tóth Erzsinek, Deréky Jánosnak, Lázár
Tihamérnak, Rásó Istvánnak, Fábrynak, Csellének, Sötétnek, Várhalmynak, Gergelyinek, Oláhnak, Marinkovícsnak, Herczegitek és a többieknek.
— Növényvédelmi szolgálat A földművelésügyi
miniszter rendeletével életbeléptetett „Magyar
Növényvédelmi Szolgálat" szabályzat alapján'foganatosítandó növényegészségügyi vizsgálatok lefolytatására és a behozatali, valamint kiviteli forgalomban előirt növényegészségügyi bizonyítványok kiállítására elsősorban a földmüvelésügyi
minisztérium fennhatósága alá tartozó növényvédelmi irodában szervezett „gyakorlati növényvédelmi szakszolgálat" kapott felhatalmazást
Ezért minden olyan esetben, amikor ilyen vizsgálatok tartásának, vagy pedig növényegészségügy!
bizonyítványok kiállításának szükségessége forog fenn, ugv a közigazgatási hatóságoknak, mint
a vámhivataloknak és a vasúti állomásfőnökségeknek, de a magánfeleknek is közvetlenül a növényvédelmi irodához kell fordulniok.

x Gvorsirási és gépírást tanfolyamra előnyös
feltételekkel beiratkozás 5-ig áll. eng. szakiskolában (Honvéd-tér 4 ).
169
— A szftregi ut kíkövezése. Az Ujszegedi Polgári Kör beadványt intézett a polgármesterhez
és hivatkozva arra, hogy a szőregi ut mentén igen
sok uj lakóház épült, az ut sürgős kikövezésének
elrendelését kérte. A polgármester a beadványt a
mérnöki hivatalnak adta ki javaslattétel céljából.
— Borkiállítás fa borkóstoló a zákányi iskolában. A Szegedi Gazdasági Egyesület a szegedi
borfajták propagálása céljából borkiállítást rendez a zákányi iskolában. A kiállítás nyolcadikán
vasárnap nyilik meg. Az egyesület kívánságára
a polgármester a kiállítás látogatóinak féláru jegyet
engedélyezett a kisvasuton. Az ingyenes borkóstolóval egybekötött kiállításon a legjobb borokat
dijazzák.
— Motorkezelői tanfolyam. A szegedi felsőipariskolán január 16-án motorkezelő, stabilgépkezelő és közismereti tanfolyam kezdődik. Jelentkezni lehet naponkint a Mars-tér 7. alatti irodán.
— A feleség öngyilkossági kísérlete a férj munkanélkülisége miatt. A mentők szerdán délelőtt
egy szerencsétlen asszonynak nyújtottak első segélyt a Margit-uccában. K. I.-né afeletti elkeseredésében, hogy férje hosszú idő óta munkanélkül
van és nem tudta fizetni a házbért, nagymennyiségű aspirint vett be. Az öngyilkossági kísérletet idejekorán észrevették és igy K. I.-nét sikerült az életnek megmenteni.

A Ferencváros győzelme
Rotterdamban
Hága. január 4. A túrázó Ferencváros szerdán délután a holland
»Fecskék«-et 5:0-ra legyőzte.

L

3

Az ingyen lej-akció
A szegény gyermekek ingyentejakciója közli:
December havában 2224 szegény iskolás és
és óvódás gyermek 35.830 adag 2 deciliteres pasztőrözött tejet kapott. Ezenkívül a Stefánia Szövetség utján a szegény csecsemők részére 4f>2 liter tejet osztottak ki. 20 iskolában és 24 óvódában, napközi otthonban folyt az ingyentej kiosztása. Hogy mi a látható eredménye a rendszeres
tejfogyasztásnak, azt a sok szülő, óvón5. tanitó
tudja megmondani, akik napról-napra tapasztalják a tej erősitő hatását. Az akció tervei szerint
az ingyentej kiosztása januárban, februárban is
tart, ha megfelelő anyagi erő lesz hozzá. Az eredeti elgondolás szerint naponkint 1200 szegény
gyermek részesült volna tej reggeliben, mert csak
erre volt fedezet a megindulásnál. A nagybizottság 2200-ra emelte fel a létszámot. Most/ szükség
van a tettekre, mert az akció pénze csak a januári ingyentej fedezésére elég. Ezért kérjük a nemesen gondolkodó embereket, az egyesületeiket, az
egyházak vezetőségét, hogy segítsenek, hogy a
tejhez nem jutó szegény gyermekek a következő
téli hónapokban is kaphassanak ingyen tejet %
10 és 20 filléres tiketteket adott ki az akció a
könnyebb gyűjtéshez. Ezek a vegykisérleti és paprikakisérleti állomás vezetőjénél (Újszeged, Alsókikötősor I.) kaphatók. Minden fillér tápláló,
erősitő tejre változik.
Gondoljanak a szórakozó, emberek is azokra
az embertestvérekre, akiknek csak a lemondások
sorozata, a nélkülözések, a nyomor az osztályrészük, akiknek segítése kötelesség. Mosit van szükség igazán emberszeretetre, a segítségre, adakozásra! Az előadások, a zsurok, bálák és mulatságok rendezősége ne feledkezzék meg a szegényekről. — A legutóbbi közlés óta az alábbi adományok érkeztek be: Szeged város 2333.34, Délmagyarországi Közművelődési Egyesület 50, Szegpdi Kaszinó 13, Görögkeleti Nőegylet 6.30, N. N.
5, Központi Társadalmi Kör 3, és Tompos Albert
" pengő.
A polgármester felhatalmazásával a szegedd
mozik az elsőrendű jegyek után tíz fillért szednek és a tizfilléreket az ingyentejakció pénztárába szolgáltatják be.
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Dlau igRâcz Szened, Kelemen n. 5.
— Tréfából felravataloztak egy részeg embert.
Különös eset történt Szentesen. P. Imre géplakatos több helyen volt névnapot köszönteni Mindenütt itallal kínálták, igy történt, hogy éjfélre alaposan beborozott Betévedt egyik barájához, akinél víg társaságot talált együtt. Itt az ital annyira
erőt vett rajta, hogy lefeküdt az egyik asztalra
és rövidesen elaludt. A házbeliek erre egy mosóteknőt kibéleltek faforgáccsal és belefektették az
alvó vendéget. Ezután csipkés teritővel leterítették és a fejéhez gyertyákat állítottak. A társaság ezután egyedül hagyta a szobában P. Imrét, aki csakhamar felriadt. Amikor meglátta,
koporsóban fekszik és a fejénél gyertyák égnek,
sikoltozva, rohant ki a szobából. Odakint idegrohamot kapott, ugy, hogy haza kellett szállítani és
orvosi ápolás alá venni.

— A zálogházi kamat. A szegedi kereskedelmi
ős Iparkamara az illetékes hatóságok figyelmét
felhívta arra a körülményre, hogy a zálogházak
kamat és költség cimén még ma is 24 —25 S7ázalékot számítanak, noha az öt év előtti állapotokkal szemben, amikor ezek a kamat- és költségmegállapítások történtek, az állítólagos kamatláb
már erősen leszállt és az egyéb költségűk tekintetében is csökkenő tendencia tapasztalható. Más
oldalról is történtek hasonló felszólalások, a kereskedelmi miniszter közölte a kamarákkal, hogy
élni kíván a törvényben biztosított azon jogával,
hogy a zálogházi kamatok és költségek maximális tételét megállapítsa. A miniszter közlése szerint a kamatnak 8 százalékban és a kezelési költségeknek 8 százalékban való megállapítását tervezi.

Kérelem

x Vicki Baum: Baleset — Délmagyarország
kölcsönkönyvtár.
— A Szegedvidéki méhészegyesfilet minden hónap első péntekjén délelőtt 6 órakor ülést tart a
Raffai-vendéglőben levő egyesületi helyiségében.
— Három szegedi lemezjátékost fogtak el Vásárhelyen. A hódmezővásárhelyi piacon egy hét
alatt három szegedi lemezjátékost fogtak el. Az „itt
a piros, hol a piros" ügynökeit állandóan figyeli
a rendőrség, ezért egyre többen Vásárhelyre helyezték ét működési székhelyüket Pénteken Lakó
József szegedi lemezjátékost fogták el Vásárhelyen, tegnap ismét két szegedi lemezes: Hock Zoltán és Rostás György került rendőrkézre. A két
utóbbi a lemezjátékon kívül a „láncolás"-t is be
akarta vezetni Vásárhelyen. A „láncolás" ugy
megy,, hogy egy láncot dobnak a játékos elé, akinek a röpülő lánc egyik szemébe bele kell akasztani az ujját. Ha sikerült akkor nyert, ha nem,
veszített Az elfogott lemezeseket a bíróság elé
állítják.

Ma Kollár zongoraest. Tisza 8

x Tánciskola pénteken, vasárnap, Ipartestület.
— öt sztár. A Délmagyarország ujéví számában közölte a Metró—Goldwyn—Mayer filmgyár
érdekes pályázatát, amelyen a Délmagyarország
olvasói vehetnek részt A feladat az, hogy öt világhírű filmsztár között ki kell osztani a Vicki
Baum „Grand Hotel" című filmdrámájának főszerepeit. A pályázat iránt máris igen nagy az érdeklődés, azok között, 'akik eltalálják a szerepek
kiosztását és pályázatukat január 10-ig benyújtják a Délmagyarország kiadóhivatalába „Grand
Hotel-pályázat" címen, ötven fényképet és husz
mozijegyet sorsolunk ki.

Nehéz doublé férfi
télikabát

V)

elöfiszeiöinlc&ess!

A Délmagyarország
kiadóhivatala
tisztelettel
kéri valamennyi
előfizetőjét,
tehát ugy a havi,
mint a heti előfizetőket,
hogy előfizetési
dijalkat csak nyugta tllenében
fizessék ki. Nyugta
nélkül történt fizetéseket inem ismerünk
el.

[SELYMET BLAUN4L Szég"'|
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Művészeti

A zeneiskola kitűnő művésztanárának önálló zongoraestjén" gyönyörű műsorban gyönyörködhetik a
zenekedvelő közönség. Jegy 1—5 pengő.

A színházi iroda hirei
Ma este: Manolita. Szenzáció.
A szezonnak kétségtelenül legnagyobb és legérdekesebb premierje lesz ma este, amikor bemutatja a színház hosszas előkészületek után az idei
szezon legnagyobb operettattrakcióját, Fényes
Szabolcs és Harmath Imre világsikerű müvét, a
Maya méltó utódát,
a Manolitát.
A Manolita mai premierje az érdeklődésből
következtetve zsúfolt ház előtt fog szinre kerülni.
Havassy Mimi
játsza a Manolita címszerepét. Partnere
Tolnay Andor
népszerű bonvivánt. A többi szerepet Pallay Manci, Horváth Böske, Básó Ida, Várady Pál, Bellák
Miklós, Deréky János, Herceg Vilmos, Fábry József, Füredy József, Marinkovics Sebő játszák. A
Manolita rendezője Bemete Géza, a táncokat Bellák Miklós ós Várady Pál tanitották be, a díszleteket Ballon József készítette s a zenekart dr.
Szathmáry Endre vezényli.
Ma este: premierbérlet: Manolita.
Péntek délután: Szilveszteri nagy kabaré.
Péntek este: Manolita. A. bérlet
Szombat délután: Marica grófnő.
Szombat este: Manolita.
Vasárnap délután: Manolita.
.Vasárnap este: Manolita.

Budapesti terménytőzsde zárlat. A tőzsde ma a
várakozás ellenére szilárd volt, bár külföldi jelentések nem nyújtottak ösztönzést a helyi spekuláció részben fedezési, részben véleményes vásárlásokat bonyolított le, a legtöbb értékben és
ennek nyomán ugy nemzetkőzi, mint helyi értékek
különösen pedig a cukor részvények erősen megszilárdultak A szilárd irányzat a tőzsfféidő végéig tartott, a forgalom főleg néhány papírban
igen élénk volt, árveszteséget csak egy-két rés»
vény szenvedett. A fixkamatozásu papírok piacai
is szilárdabb volt az élénkebb keresletre. Magyar
Nemzeti Bank 124, Bauxit 28.5, Kőszén 319, Salgő
24, Urikányl 35.5, Fegyver 69, Ganz 12.5, Rimái
19, Nasici 53.5, Tröszt 73.75, Délcukor 78, Magyar1
cukor 73.5, Feltem 112.5, Buggyanta 22, 1982. évi
5.5 százalékos állampénztárjegy 100 százalék, Fő*
városi kölcsönkötvény 29.5.
Zürichi deviz&zá-rlat Pária 20.285, Londoni
17.35, Newyork 519.875, Brüsszel 71.975, Milánéi
26.61, Madrid 42.40, Amszterdam 208.85, Berlini
123.625, Bécs 61.125, Szófia 3.76, Prága 15.39, Belgrád 7.—, Bukarest 3085.
A Magyar Nemzeti Bank hivatalos 'Árfolyamjegyzé»«. Angol font 19.00—19.40, belga 79.16—79.741
cseh korona 16.91—17.01, dán korona 98.30—99.50,
dinár 7.30-7.80, dollár 570.50—573.50, kanadai
dollár 499—505. francia frank 22.30—22.50, hollandi forint 229.25—230.65, lengyel zloty 63.95-i
64.45, leu 3.40-3.44, leva 3.95-4.25, lira 29.90—
30.20, német márka 135.70—136.60, norvég koronái
97.80 —98.80, osztrák schilling —.—, svájci frank
110.70—111.40, svéd korona 103.40—104.40.
A budapesti terménytőzsde hivatalos 'árfolyamai. Buza tiszai 76 kg-os 12.50—12.95, 77-es 12.80
—13.25, 78-as 12.95-13.35, 79-es 13.10—13.55, 80-as
13.25-1375. felsőtiszai 76 kg-os 12.05—12.20, 77-es
12.00-12.15, 78-as 12.15—12.25, 79-ec 12.35—12.50
80-as 12.50-12.60, jászsági 76 kg-os i210-12.25,
77-es 12.25—12.35, 78-as 12.40-12.50, 79-es 12.55—
12.70, 80-as 12.70—12.85, fejérmegyei, dunámtulii,
pestvidéki és bácskai 76 kg-os 11.85—12.00, 77-es
12.00-12.15, 78-as 12.15-12.25, 79-es 12.35-12 50,
80-as 12 50—12.60. Pestvidéki
rozs és egvéb
5.80—5.90, takarmányárpa I. 8.90—9.00, II. 8.80—
8.90, felvidéki sörárpa 10.50—12.75, egyéb 10.00—
11.00, zab I. 8.80—9.15, II. 8.70-8.80, tiszántúli tengeri 6.25-6.35, egyéb 6.20-6.30. korpa 5.80-5.90.
Csikágól terménytőzsde zárlat. Buza szilárd.
Májusra 46 egynyolcad—46 (44.5—ötnyolcad), juliusra 46—45 hétnyolcad, szeptemberre 46.75 (45
egynegyed). Tengeri szilárd. Májusra 26 hétnyolcad (26 egynyolcad). juliusra 28 egynyolcad (—.—)'
szeptemberre 29.25 (—.—), Zab tartott Májusra
17 egynyolcad (—.—). Rozs szilárd. Májusra 34
háromnyolcad (32 háromnegyed), juliusra 34 (32.5)
Felelős szerfcesztő: PÁSZTOR JÓZSEF
Nyomatott

a

biadótutajdonos

Délmagyarország

Hírlap- és Nyomda válla la' Rt. könyvnyomdájában.
Felelős üzemvezető: Klein Sándor.
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BANKETT A HEH SZARVASBAN

egyenesen és kis büszkeséggel és megtisztelve
és őszinte örömmel mondta:
— A dalárda!
XX.

Bergen az ablak felé indult. Félufon megállott — megtörölte a szemét, meghuzkodta
42 gatva; Haléziusz komolyan és figyelve ült a a kabátját, a nyakkendőjéhez nyúlt — és viszszaszólt kissé mentegetődzés formán.
Ott állottam mellette és az őrület elfogott, hintaszéken.
csak szabadulni, szabadulni tőle! És mosolyogKint halk motozás indult, kis negzek támad— Mondanom kell valamit, ugyebár.
va állott a napban, szép volt még akkor, de tak, surranások és felfigyeltek. Pillanat múlva
Lent befejezték és amint az ablakot kinyiutáltam és a düh elvette az eszemet és nem csend lett és a csendből hirtelen erővel vágó- totta, felzúgott az éljenzés. Állott az ablakban
bántam semmit és még apró eshetőségekre is dott fel a köszöntő-kórus: éljen, éljen, éljen és meghajtotta mását komolyan és méltósággal.
gondoltam: véletlenül belököm és utána úszom, soká, ő, az ünnepelt, az erős, a derék!
de nem segitek, hadd vesszen bele a folyóba,
Lujza a hálószoba felé tett egy kis óvatos,
— Halljuk, halljuk, halljuk!
tűnjön el az életemből, akármilyen áron, de féltő mozdulatot — a gyerek — Gusztáv bosz— Kedves barátaim — s hangja szilárd volt
tün-jönjel-az>-é-le-tem-ből! Aztán elmúlt ez is, szusan legyintett s Haléziusz meghimbálta a
és megelégedett — nagyon meghatott kedves
de mindez egy pillanat alatt és már nem széket — na.
figyelmetek. Végtelenül jól esik a szeretetnek
gondoltam mentségekre, semmire, csak megBergen Antal állomásfőnök lassan felállott, és a ragaszkodásnak ez a megnyilvánulása, nafogni és bele a folyóba! És odaléptem hozzá, felegyenesedett — a könnyei elálltak — állott gyon, nagyon szépen köszönöm.
megfogtam a vállát. Hátra nézett. Na? —
Lujza ezalatt óvatosan megnyitotta a hálóazt mondta — nem volt senki mellettünk, de
szoba ajtót és benézett.
azon a hangon, azzal a nézéssel: na? ismer— Alszik? — kérdezte Gusztáv.
tem ezt a hangot... azt hitte, azzal tetszel— Igen. Nagyon fáradt szegényke.
gett magának — tudta, hogy férfi vagyok és
Hogy Bergen bejezte mondanivalóját, odanincs dolgom más nőkkel — abban tetszelgett,
lent ismét felzúgott az éljen. Haléziusz felálBÚTOROZOTT
ADÁS-VETEL
hogy a női C666 bájai hatnak reám talán,
lott és Gusztávhoz lépett.
PPWKM» I * ' » J M R V
Bhogy ott áll fürdőruhában és azért érek hozzá
— Gusztáv — mondta gyorsan, határozottan
és ez még jobban megvadított, ez a: na? —
és intett Lujzának, hogy ez neki is szól —
átfogtam a vállát! Abban a pillanatban a szemajd én beszélek vele, hagyjanak bennünket
memben megláthatta mit akarok, irtóztató rémagunkra. Majd én — s intett, hogy minden
szobát
mület ült az arcára és felsikoltott... a jegyző
rendben lesz. Lent bucsut énekelt a dalárda:
learkönnyebben elL A K Á S 1
éppen megállott előttünk és azt mondta: né
adhat, vagy vehet,
— éljen soká. éljen soká, éljen so"ká, éljeeen!
eyorsan és jól kiad,
ha meghirdeti a
csak, né csak, hogy félti a menyecskét, nana
— Bergen mégegyszer meghajolt, becsukta az
illetőleg talál, ha felad egy apróhirdetést
ablakot és visszafordult. Látta őket egy csoDélmagyarország
— utánozta — nanana, mézeshetesek vagytok
a
apróhirdetései között
portban
és meghökkent, ott maradt állva.
H Antal örök életetekre. És ő azt mondta kunOélntnnvarorszáaba!
—
Hát
én bemegyek — mondta Lujza —
cogva, kényeskedve: elszédültem — azt mondta
Veszek Szatymazon 5 holmegnézem a gyereket. És le is fogok feküdni
és én megsimogattam a vállát, gyűlöltem, undas szép szöllőt, ajánladorodtam tőle, megsimogattam a vállát és azt Bútorozott szobát, tokat „Készpénz* jeligére — megcsókolta az apját, Bergen erősen és sokesetleg teljes ellátással keszor visszacsókolta — kezet fogott Halézluszmondtam: kicsi szivem, vigyázzon. És sokat res a fogászati klinika kö- a kiadóba.
szal, odanyújtotta az arcát Gusztávnak és benevettek rajta, hogy Bergen Antal, hogy félti zelében két orvostanhallment a hálószobába.
a feleségét és szalámit ettünk, vajaskenyérrel, gató. Ajánlatot „Fogorvos"
jeligére
kér
a
kiadóba.
Gusztáv csak a kisszoba ajtajából intett
megittuk a sört és kórusokat énekelve ugy
uj és használtak, részletfizetésvissza.
re is kaphatók. Szakszerű javj
bandukoltunk haza, estére értünk be, ti aludUri flu
tűmtUiely Garantált minőségű
— Ugy tudom, hogy beszélni valójuk van egytatok már és a hideg verejték kivert: ha meg- lakótársat keres.
Írógépszalag 2 - 3 0 .
I K , Kárász ucca 16.
mással édesapám — kettőjükre mutatott egy
öltem volna! És, most csendőrök vinnének és Foglalkozás megjelölésé- KELT
Telefon 15-65.
174
határozatlan mozdulattal és bement.
mit szólna a jegyző és a patikus és mindenki, vel .Kellemes otthon* jeiw
Bergen összehúzta a szemét — vörös volt
fstenem, Istenem. És aztán csendes napok kö-' ligére a kiadóba.
Száraz gyertyán és még
a sírástól — és gyanakodva és félve
188
vetkeztek és néha jók is, melegebbek... ezek...
Csinosan berendezett
bükk botfa
attól,
ami következik, valami utálkozó gyűezek, azok, amelyekből azóta... amelyek meg- leányszoba
1 q 2-80 PengO, l e l m M m
lölettel mérte végig Haléziuszt.
Peng«, kapható FODOR fatemaradtak. És hányszor, ó hányszor, ha a vo- 1—2 urileány részére ki- 3lepen,
Vasasszentpétor ncca 4.
— Miért küldted el őket?! Mi? - félt és
natok ablakából egy-egy nő kinézett... ha percre adó. »Leányszoba* jeligére a kiadóba.
les
sérteni akart, durva volt — mit akarsz, mi?
megállott egy vonat régen... és leszállott, tett
REMEK:
Mit akarsz tőlem? Ezt a... ezt a hangulatot
egy-két lépést, a lába kivillant... És a képes
hálószoba, ebédlő és uriszoba
akarod felhasználni? Ezt a levegőt itt, ezt akaújságokban meztelen nőket néztem — hadarva
BÚTOR
és szinte habzó szájjal vallott, vallott Bergen Belvárosban modern ud- rendkívül olcsó árban 9P1TZEH rod felhasználni, hogy belém öntsed a szeasztalosnál, Margit ncca 12. 187
metedet, hogy beoltsál a magad aljasságával?
Antal állomásfőnök — és divatlapokat... el- vari szoba, honyha mérsékelt bérrel Br. Jósika 14.
De én erős vagyok! — és érezte, hogy nem az.
mondok mindent, elmondok mindent. Anna...
Fajtiszta törzskönyvezett
á, nem, nem az volt az oka, nem Anna. Nem
. (Folyt, kőv.)
Foglalkozás
o l a s z (törpe)
tudom mi. És. hogy szerettem volna egy szájat
megcsókolni, nem az övét, egy másik szájat... Borbélysegéd nős, rokkant
egy szájat! Duzzadó, piros szájat... és nem előnyben részesül, felvéte- k ö l y ö k k u t y á k
lik Varga fokrásznál.
ringy-rongy uccai lányét, akihez egyszer... a
eladók
székvárosban, hogv bent jártam és nem bírtam Ingyen
laclcfeatéK
Béke uooa 8. szám alatt.
31
ííflS
magammal. És otthagytam, elszaladtam... mint "Sjpontl
Magyarország * * * - * o I p 6 javító
egy kis diák. ugy szédültem be és elrohantam, Ü7em egyik legjobb szakmnnSem foltos,
ltttfjnmert lottyadt és puha volt és utálatos és mást kása.
tallan
vnlkanizílással, zipzir
Kemény
Gyula.
A Szeged FC túrája befejezéshez közeledik.
akartam... egy fiatal, szép duzzadt szájat, hogy, javítással
Károlyi ncca 1. Városi bérház
Két nehéz mérkőzése van még hátra a szegedi
hogy, hogy... — kidagadt szeme könnybeborult
csapatnak. Január 6-án Lorientbcn játszik,
és nehéz, öreg zokogással vágta le fejét az Soffőrt és é.üeli kútkeze8-án pedig Breslben a nyugatfranciaországi
lőt felveszek. Markovios,
asztalra.
bajnokkal, az AS Brestoice-val kerül össze.
REG E N Y

Apróhirdetések

Házat

Bútorozott

írógépek

UEUSSHÍQSI

agár

| Ellátás

Sport

B Szeged FC Franciaországban

Kitűnő
ebéd kosztot

Tisza L. körút 44.

Lujza és Gusztáv egyszerre nyúltak feléie.
még ámulva, még hitetlenül, még nagyra nyilt
szemekkel, ugy nyújtották feléje a kezüket simogatásra.
— Utálatos va'-yok, ugye — felnézett, gyáván
és iszonyodva, mint egy állat, akit megvertek
és a könnye véTigcsordult az arcán a bajuszába
— utálatos vagyok, ronda vénember, undorító
vagyok, ahogy itt, igy...
— Ember vagy — mondta Gusztáv, nagyon,
nagyon melegen és apás mozdulatokkal simogatta a vállát.
"Bergen Antal két kinyújtott tenyerére fektette
a Tejét és hangosan, gyerekesen fel-felhüppögve
zokogott — az ujjai mozogtak — és nagy cseppekben sirt. szabadjára engedve — o, ó, ó, —
mondta közben panaszosan elnyújtva, mint egy
üvöltést — ó, ó, 6, — Lujza fogta a vállát
ée mér nem sirt és Gusztáv feléje hajolt simo-

IngQcn szerelem
antennáját, ha rádióját
cégemnél vásárolja.
50
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adok még pár családnak,
esetleg bentétkezésre is.

Bz*. Czínner Imréné
Mikszáth Kálmán ucca 4

gépáruház

BSHE3HI5!

Mindenest, perfekt íőzőnflt, éves bizonyítvánnyal
felveszek. Booskay ucca
9, U. 15.

Kifogástalan írógépet bérbevennék, vagy írógéppel
rendelkezőnek
lakásán
diktálnék. Jelige: .Tökéletes he'yesirás*.

m
Kitöri

JL*

csizmáf á l

legszebben,
| C Í p Ő javítását
legtartósabban
vulkanizálva

Hócipftfestés, Zippzár

javítás egyedül 29
Rácznál, Feketesas u. 21

Állami
tísztvisolőnének
poste-restante levele van.
Kérem átvenni.
Ismeretség hiányában szeretnék megismerkedni egy
jobb iparos férfival, 35—
40 évessel. »27* jeligére.

Ezután a mérkőzés után a Szeged FC nyomban vonatra ül és a tervek szerint január 10-én
érkezik vissza Szegedre.
ökölvivóverseny. Nagyszabású őkölvivóversenvt rendez pénteken délután félnégy órai
kezdettel a rókusi tornacsarnokban az SzTK.
A versenyen a Békéscsabai Máv. a Szegedi
Vasutas SE és az SzTK boxolói indulnak. Legérdekesebbnek ígérkezik a csabai Zsóri és a
szegedi Kakas találkozásaTizedikén tárgvalják a KEAC óvását. A nagy
port felvert SzAK—KEAC óvási ügy január
10-én, kedden kerül a DLASz intéző bizottsága
elé. Ismeretes, hogy a KEAC azon a címen
óvta meg a mérkőzést, mert annak vezetője,
Rcményffy bíró a SzA'K-nak a tagja. Az ügyben egyizben már tartottak tárgyalást és ugy
határoztak, hogy a Tennisz Szövetségtől kér-:
nek felvilágosítást Reményffy igazolását illetőleg.

