SZEGED. Scerke«ztO«ég: Somogyi uccn
Z2.1.em. Telefon: 23-33.^KlndAhlTatal,
kölcíönkönyvMr és Icgylroda : Aradi
ucco S. Telefon I 13—Oö. — Nyomda : Löw
Lipót uccn ÍM. Teleion t 26.34. Távtrall

é l l e v é l c í m ! D é l m a g y a r o r s z é g Szeyed

Kecskemét táján robogott a gyors. Az egyik
elsőosztályu fülkében, amelyben négy
utas
szenvedett a kivédhetetlen hőség miatt, arról
beszélgettek, hogy a szegedi városi fürdő berendezkedik iszapkezelésre és azt latolgatták,
hogy van,-e tennék a kis reformnak é"telme és
jövője. A vélemények eltérők voltak. Ami ott,
ahol négy magyar ember ül együtt és konverzál, természetes. Szó szót, ellenvetés ellenvet
tést követett. Arra, hogy a négy utasok meg
tud;ák egymást érteni, egyre kevesebb kilátás nyilt. Egyszer csak azt mondják az egyik
utasnak, aki 'újságíró s aki hozzászólás nélkül figyelte a pergő kis vitát:
- Szegedi ujságiró vagy. Lapszerkesztő. Közéleti tényező. Tedd már be te is a garast.|
Az aposztrofált azt válaszolta, hogy jóidéje
tartogatja azt a garast, amelyet be kellene tennie, de véleménynyilvánításra felszólítás ellenére csak abban az esetben tudná magát
elszánni, ha megígérnék, hogy néhány percig
türelemmel hallgatják. Megígérték. Az ujságiró pedig a néhány percet igy használta fel:
- Reumám van, kezdte és sok mindenfelé
jártam már magamat gyógykezeltetnl. Ajánlták a mór fürdőt Elmentem Karlsbadba. kaptam a másik javallatot, amely ugy szólt, hogy
nincs a világon olyan szer a reuma ellen, mint
a rádiumos viz. Joachimstahlban töltöttem egy
nyarat. Itt van tudvalevőleg Európa egyik leghíresebb rádiumos fürdője. Egy másik nyáron tengeri fürdőre mentem. Akkor meg azt
ajánlták, hogy naponkint sós vízben kell fürdeni, a legjobb pedig, ha az ember lehetőleg
az egész napját vizben és vízparton tölti. így
történt. A reuma azonban nem tágított tőlem.
Csökönyösen kitartott velem Érthető, ha egyik
kura sem hatott rám megnyugtatóan s az a
vigasztalás S3m kárpótolt a javulásért, hogy
nem tudom, mennyrie rosszabbodott volna az
állapotom, ha nem töltöttem volna az egyik
nyarat Karlsbadban, a másikat Joachimstahlban, a harmadlkat a tenger partján. Ilyen
előzmények után ajánlta valaki a budapesti
Gellért fürdőt. Nem voltam a gondolattól elragadtatva. De a beteg ember mindenre képes. Arra is, hogy hazai szereket vegyen igénybe. Elkezdtem hát járni a Gellértbe. Kevés
reménnyel, de pontosan. Három hónapja, hogy
ezt a kúrát megkezdtem. Azóta be is fejeztem. Mondhatom, mindaz, amit eddig végigcsináltam, együttesen se bizonyult olyan hathatós szernek a reuma ellen, mint ez az Iszapkúra.
Az elbeszélést csend követte. Az egyik ur,
sovány, nyúlánk, foglalkozására nézve országgyűlési képviselő, rövid szünet után ezt
tnondta:
- Nagyszerű, barátom, hogy ezt elbeszélted. Tudod, szegény feleségem reumás. Menynyire örülni fog, ha elmondom neki, hogy
nem kell külföldre utaznia, itthon is kúráltathatja a reumáját.
A másik ur, még soványabb, de kevésbé nyúlánk és szélesebb, szintén országgyűlési képviselő, jóizüen szundikált és bólogatott
A harmadik ur, alacsony, kövéres, piros és
Joviális képű és cvikkeres, nem országgyűlési
képviselő, ellenben tulajdonosa az egyik legnagyobb pesti szállodának, a legjobban csodálkozott azon. hqgy ilyen komolyan kell venni
a pesti Gellértet és határozottan örült annak,
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hogy a reuma gyógyítása miatt esetleg csakugyan nem okvetlenül muszáj külföldre utazni.
Az újságírónak, aki Íróasztal« mellől napnap után harcol azért, hogy saját értékeinket
is — de csak az értékeket — észrevegyük, értékeljük és értékesítsük, itt most már csak kevés
mondani valója van. Ez a beszélgetés a vonaton
valahol Kecskemét táján nagy feladatok gazdag
sokaságának perspektíváját tárja fel. Ezeket a
feladatokat kell legelőször teljesíteni. A Gel'ért:
szimbólum. Ö3 abban, hogy a Gellértet országgyűlési képviselők és előkelő budapesti szállodások sem ismerik, az alkotásra és intézkedésre hivatott tényezők hosszú sora hibás,
egész az indolenciáig, amely legjobban a magunk ügyeivel kaocsolatban vesz bennünket
hatalmába.
Később, akkor már Cegléden is tul voltunk,
látogató érkezett a fülkénkbe. A Ijeszélgetésbe
beleelegyedett. Szintén dicsérte a pesti fürdőket

— De azért, mondta, sok ott a htba Itt
van például ez a Gellért Ha oda érsz a
bejárathoz, legalább tiz orvos táblájával talá'od magadat szembe. Van ott nőgyógyász,
gyerekorvos, gégespecialista, sebész belgyógyász, de az, hogy ki a reuma specialistája,
egyik táblára sincs kiírva.
— Nem azért vannak azonban jó emberek,
hogy ne igazítsanak útba. Már benn is
vagyok a reumaszakorvosnál. Már meg is
vizsgált. Már fel is öltöztem. Már meg is
kérdezem, hogy mivel tartozom. Már meg is
mondja, hogy husz pengővel. Már válaszolok
is, hogy ez 9ok lesz a viszonyaimhoz képest.
Már ö is válaszol, mondván, hogy szegény
ember, nem rendelhet ennél olcsóbban. Már
oda Is adom a husz pengőt. Már ftrf is jöh
vök tőle.
Ahhoz, hogy felvirágozhassanak, gyökeres
rendet kell teremfeni minden magyar fürdőben és minden magyar fürdőhelyen.

Hugenlherg
támadása
a ScSleic&er-Uortnány
ellen
A Kancellár

tanácskozása
Scöleic&er

Papennel
— Hitler
Kabinetjében
?

(Budapest! tudósítónk telefon jelentése.) Berlinből jelentik: A német belpolitika izgalmas
napok előtt áll. A régóta folyó harc ujabb stádiumába érkezett és rövidesen megindulnak a
koncentrált támadások a Schleicher-koimány
ellen.
A Német Nemzeti Párt, amelynek Hugenberg a vezére, elérkezettnek látja az időt arra,
hogy megkísérel je a Schleicher-kormány megbuktatását most már csak az a kér dés, hogy
milyen eszközökkel akarja ezt keresztülvinni
és kinek a segítségét veszi igénybe. A pártban
két csoport alakult. Az egyik prezldeális-kormány megalakítását látja célravezetőnek, a
másik pedig a jobboldali pártokra támaszkodó
jobboldali egység-kormány létrehozását óha jtja. Érdekes, hogy a jobboldali egység-kormány
a parlamentáris-kormány tervét épjien Papén
szorgalmazza a legjobban, az a Papén, aki a
prezideális-kormány elvét hirdette.
A* párt másik csoportja, Hugenlberggel az
élén ellenzi az egység-kormányt és olyan prezídeálís-kormányt kíván, amelyet a parlament
egyik oldalról sém kötne. Állítólag Hugenberg

tárcái

vállal

maga szeretne RarweTfár lenni és meg akarja
akadályozni, hogy Papén még egyszer uralomra jusson.
Hogy a pártban mikép alakul tovább a helyzet, az egyelőre még bizonytalan, az azonban
kétségtelen, hogy a párt szembefordul Schlefcherrel. Érdekes, hogy Schleicher és Papén
hétfőn másfél óra hosszat tanácskozott
Papén részletesen tájékoztatta a kancellárt a
kőzte és Hitler között lezajiott kölni találkozás részleteiről és arról igyekezett meggyőzni
Schleichert, hogy a találkozást kísérő kommentárok nem feleltek meg a valóságnak és a
lapok híresztelései alaptalanok voltak.
A hétfői tanácskozásról kiadott hivatalos
kommüniké szerint Schleicher maga is meggyőződött arról, hogy nincs közte és Papén között ellentét A sajtó viszont a hivatalos kommünikének ezt a részét „leplezésnek" minősiti
és azt ir ja, hogy a kancellár nagyon jól ismeri
Papén céljait és igy azok ellensúlyozására rövidesen érintkezésbe lép Gregor Strasserrel,
sőt magával Hitlerrel is. Állítólag Hitler arra
is hajlandó, hogy Schleicher kabinetjéén
tárcát válaljon.

Puky külügymmiszíer felmentése
A külügyminisztériumot Ideiglenesen Gömbös Gyula vezeti
Wlasslts Gyula kitüntetése — A közigazgatási bíróság o) elnöke: Puky Endre
Budapestről a MTI jelenti: A hivatalos lap
keddi száma kormányzói kéziratokat közöl. A
kormányzó felmentette
dr. Puky Endrét külügyminisztert
állásától
és ez alkalomból fáradhatatlan buzgalommal és odaadással teljesített kiváló szolgálataiért meleg köszönetét
nyilvánította. Egyben a
külügyminisztérium
ideiglenes
vezetésével
Gömbös
Gyula
miniszterelnököt
bizta meg.
A kormányzó Puky Endréhez a következő
kéziratot intézte:
> Kedves dr. Puky! A m. kir. miniszterelnök
előterjesztésére önt saját kérelme folytán kül-

ügyminiszteri
állásától
ezennel félmentem és
ez alkalommal önnek miniszteri állásában fáradhatatlan buzgalommal és odaadással teljesített kiváló szolgálataiért meleg köszönetemet nyilvánítom. Horthy s. k.c
A hivatalos lap keddi számában
jelenik
meg az a kézirat is, amelyben a kormányzó dr.
Wlassits Gyulát a közigazgatási bíróság most
nyugalomba vonuló elnökét, a felsőház örökös
tagjává nevezte k i
A kormányzó rendkívül meleg hangú kéziratot intézett Wlassitshoz, amelyben meleg köszönetét és teljes elismerését nyilvánította év-
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tizedes eredményes szolgálataiért.
A kormányzónak Wlassits Gyulához Intézett
kéziratát, valamint a kormányzói teljes elismerést jelképező nagv arany magyar érdemérmet piros-fehér szalagon, továbbá
Gömbös
Gyula miniszterelnöknek üdvözlő levelét, valamint a felsőházi örökös taggá történt kinevezésről szóló okiratot hétfőn délután a miniszterelnök megbizásából bárcziházi Bárczy
István államtitkár nyújtotta át Wlassits Gyula
bárónak.
Gömbös miniszterelnök üdvözlő levelében
többek között ezeket irta Wlassitsnak:
— ötvenhétesztendős közszerepléseddel maradandót alkottál a nemzet életében, nemcsak
mint törvényhozó, de mint a tudományos irodalom művelője is. 8 évet meghaladó aktiv
vallás- és közoktatásügyi miniszterségedet a
kultuszreformok sorozata jelzi, ugy a népiskolai, mint az egyetemi oktatás, továbbá a művészetek fejlesztése és felvirágoztatása tekintetében. Most, mikor egy eredményekben gazdag mult után az igazán megérdemelt pihenés

felé veszed utadat, külön is fel kell idézned
magad előtt azt a törvényhozói kötelességérzettel teljes alkotmányosságot, amelyről 1918
november 18-án tettél bizonyságot, amikor az
akkori kormány kívánságai ellenére, a főrendiház ülésén a képviselőház feloszlatását, mint
alkotmányellenest tudomásul nem vetted, hanem a magyar alkotmányjognak tiszta és félreérthetetlen törvényszerűségei disztinkciójával az üléseket csak berekesztettnek, de nem
feloszlatottnak nyilvánítottad. Most, mikor a
pihenés küszöbén készülsz átlépni, engedd meg,
hogy nagy tapasztalatokkal áthatott egyéniségedet ne nélkülözzük teljesen, hanem továbbra
is igénybe vehesse a nemzet adott esetben
szellemednek és tudományosságodnak azt a
tárházát, amelyben a bölcs tanácsadás tekintetében is oly sok érték van.
A hivatalos lap keddi számában még egy
kézirat jelenik meg. amelyben a kormánvzó
Wlassits Gyula örökébe Puky Endrét, a "távozó külügyminisztert nevezi ki a közigazgatási bíróság elnökévé.

Bukarestben nincs még megoldás
Titulescu a királynál

(Budapesti
tudósítónk
telefonjelentéseBut-esfből jelentik: A román kormányválság to
vábbra is megoldatlan. Titulescu hétf ; n Sinajába utazott és hosszabb kihallgatáson jelent
meg a királynál. Titulescu azon fáradozik, hogy

elhárítsa a válságot, amely Románia mai helyzetében válságos lehet az országra. Románia
ugyanis a napokban uj tárgyalásokat
kezdett
a külföldi
kölcsönök
megszerzése
érdekében.

A munkaidő csökkentésének kérdése
a Nemzetközi Munkaügyi Hivatal előtt
(Budapesti
tudósítónk
telefonjele
fGenfbői jelentik: A Nemzetközi Munkaügyi Hivatal
kedden rendkívüli
ülést tart. Az ülésen a mun-

kaidők csökkentése
ügyében fognak tárgyalni
és határozni. Az ülésen 22 állam delegátusai
vesznek részt

Japán cáfolja az ulabb offenzívát
(Budapesti
tudósítónk
telefonjele
tés?.) To
Hóból jelentik: A japán kormány cáfolja azokat a híreket, hogy a japán csapatok ujabb
akciót készítenek elő Kinában. A hétfői minisztertanácson a hadügyminiszter beje'entette,

hogy a san-hai-kva-i események cs-ipdn lokállis jelentőségű
csatározások
voltak és hogy a
felmerült konfliktusokat békésen fogják
elintézni

Megvesztegetés gyanula miatt
ellárást indítottak
a budapesti „vizpanama" ügyében
Budapest, január 9. Budapest uj vizszürőkészülékének vásárlása körüli megvesztegetés
ügyében az ügyészség utasítására nyomozás
indult. A vízszűrő készülék ügyéről régóta suttogtak, míg most a gyanúsítások olyan stádiumba jutottak, hogy az ügyészség átiratban
kérte a rendőrséget a nyomozás lefolytatására.
Ugyancsak az ügyészség utasítására detektívek
mentek több bizottsági taghoz, akik azonban
kijelentették, hogy megvesztegetés nem történt.
A vízszűrő-panamára Marx Miklós szolgálatonkivüli főhadnagy, bécsi lakos hívta fel a
kormányzói kabinetiroda figyelmét még a

mult év novemberében. Feljelentését áttették a
főügyészségre, amely ezután kérte a bécsi rendőrigazgatóságot a vizsgálat lefolytatására. A
főügyész a bécsi rendőrségtől Muchka József
mérnöknek, az aussigi Dabeg-gépgyár igazgatójának és a gyár több alkalmazottjának kihallgatását kérte, miután Paulovits Viktor, a
Vízmüvek vezérigazgatója, Magyar Miklós és
Becsev Antal törvényhatósági bizottsági tagok,
valamint ismeretlen tettesek ellen megvesztegetés gyanúja cimén a vizsgálatot elrendelte.
Beese'y és Magyar ismert tagjai Budapest
közéletének. Becseyt legutóbb főpolgármesterjelöltnek kandidálták, Magyar Miklós pedig

többszörös háztulajdonos és egy nagyvállalat
igazgatója. Mindketten igen vagyonos emberek.
Marx főhadnagy feljelentésében
előadta,
hosjy a Dabeg és a Ganz és társa budapesti cég
utján 108.000 pengő értékben szállított vízszűrőt a Vízmüveknek. Ettől a szállítástól függött,
hogy a további 1,600.000 pengő értékű szállítás megtörténik-e, vagy sem. A Dabeg budapesti képviselője, a Dávid és Kertész cég — irta a főhadnagy — és a szállítás elnveréséért
30—35 ezer pengő „Schmiergeld" került kifizetésre. Ennek nagyrészét egy bizonyos Magyar ur kapta — állította a főhadnagy —, ra jta kivül még részesültek a juttatásokból: Frau
Ferenczy. Magyaron kivül — a főhadnagy
szerint — Becsev és dr. Kaszár is részesedést
kapott volna.
A bécsi rendőrség kihallgatta Marx főhadnagyot, aki egy Leómig nevű volt Dabeg-hivatalnokra hivatkozott, mint informátorra. Ledmig a rendőrségen megerősítette Marx vádjait.
A nyomozás tovább folyik. Az ügy budapesti
városházi körökben nagy feltűnést keltett.

Ellenzéki győzelem Megyaszón
Budapest, január 9. Vasárnap tartották meg
a megvaszói képviselőválasztást- Két jelölt indult harcba a mandátumért: Serényi László
gróf a független kisgazdapárt és Csizmadia
Lajos. Serényi már az általános választások
alkalmával rendkívül erős ellenfele volt Prónay György bárónak, mindössze néhány szavazattal maradt kisebbségben, hivei meg is peticionálták a választást, de az ítélet előtt Prónay
lemondott a mandátumról.
Egyetlen község kivételével a választás megkezdésének pillanatától mindenütt nagy fölényben voltak Serényi választói, a küzdelem
egy percig sem volt kétséges, és déli 12 órakor
már abszolút többsége volt Serényinek. A délután 6 órakor lezárt szavazás végeredményeként Serényi 5881, Csizmadia 1672 szavazatot
kapott s így Serényi László grófot 4209 szótöbbséggel Megyaszó képviselőjévé választották.
Serényi gvőzelmével a független kisgazdapárt képviselőinek száma 24-re emelkedett.

Szindikalisla-lfoniiiiuiifsta
forradalma! fojtottak el Spanyolországban
Madrid, január 9. Barcelonában a szindikalisták és kommunisták tegnap este forradalmat kíséreltek meg. Rohammal bevették a
rendőrigazgatóság épületét, megtámadtak egy
gyalogsági laktanyát és hatalmukba kerítették
a barcelonai főpályaudvart A rendőrség és katonaság harcba bocsátkozott a forradalmárokkal.
A délben érkezett hirek azt mutatják, hogy a
szindikalisták és kommunisták forradalmi kísérlete meghiusult. A munkások egy városi
gyár kivételével, mindenütt munkába állottak,
a villamosok és autóbuszok közlekednek. A város polgári kormányzója elismerését fejezte ki
a rendőrségnek és katonaságnak a mozgalom
erélyes és gyors elfojtásáért
A mozgalomnak nyolc ember esett áldozatni.
Az északi vasúthálózaton szünetel a forgalom.
Barcelonán kivül forrongás volt több helyen
is. Lerissából véres uccai harcokat jelentenek.
A forradalmárok megtámadták a gyalogsági
laktanyákat de a katonaságnak sikerült ellentállni. Egy másik helyen felrobbantották a telefonközpontot, Saragosában megtámadták a
rendőrséget, Manrésában pedig egy vonatot támadtak meg a forradalmárok.
Madridi jelentés szerint az észak spanyolországi kommunista és szindikalista megmozdulást a rendőrség és a katonaság erélyes fellépése
teljesen elnyomta. Az esti táviratok szerint
Barcelonában teljes a nyugalom, a város viszszanyerte rendes képét
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Az OTI szeged! székháza
és a szegedi exportőrök mellőzése
Üdvözlő küldöttségek Bárányi főispánnál

döttség ölén Toporcty
Károly tábornok üdvözölte és kérte a szövetség támogatását. A főispán válaszában kijelentette, hogy mindig a
szivén viselte a frontharcosok problémáját, mert*
tudja, hogy azok az embere^, akik végigszenvedték a háború közvetlen borzalmait és látszólag egészségesen tértek vissza a frontokról,
itthon megviselt idegrendszerükkel és lecsökkent ellenállóképességükkel háttérbe szorulnak,
ha nem részesülnek megfelelő támogatásban.
Végül az állami gyermekmenhely küldöttségét fogadta Bárányi főispán, aki kedden folytatja a bejelentett küldöttségek fogadását az
előre megállapított Időrendben.

(A Délmagyarország
munkatársától.')
Bara• t sokat. A város kívánsága teljesen jogosult, épnyi Tibor főispán hétfőn délelőtt kezdte meg pen ezért készségesen vállalkozik arra, hogy elazoknak a küldöttségeknek a fogadását, ame- járjon az ügyben. Előbb azonban személyesen
lyek még az installáció alkalmával jelentették is meg kíván győződni az OTI jelenlegi székbe tisztelgésüket. Hétfőn először dr. Szécsényl házában uralkodó állapotokról, ezért rövidesen
István jelent meg a főispánnál és a szegedi meglátogatja az intézetet
élőállat-exportőrök nevében közbenjárását kérA frontharcos szövetség szegedi csoportjának
te, hogy az Ausztriával
kötött
kereskedelmi
küldöttségét fogadta ezután a főispán. A külszerződésben
megállapított
export kontingensből a szegedi exportőrök
ts rés-esüljenek.
A
szegediek eddig csak a budapesti exportcégek
utján szállíthatták árujukat Ausztriába. A szegedi érdekeltek küldöttségileg kívánnak felmenni kívánságukkal Kállay
Miklós földmüívelésügyi miniszterhez. A főispán
telefonon
azonnal felszólította a földművelésügyi minisztert és érdeklődött, hogy a szegedi exportőrök
küldöttsége tudna-e eredményt elérni. A mi(A Délmagyarország
munkatársától.')
A sze- — nem akarták befűteni. Az ügyben szereplő
niszter kedvező válasza után a küldöttféj m í g gedi törvényszék Gömöry tanácsa kedden reg- védők kérelmére azonban a főtárgyalást mégezen a héten Budapestre utazik.
gel kezdi meg Pipás Pista és társai bűnügyé- is a nagy esküdtszékí teremben tartják meg.
Kiss Károly tanfelügyelő a tanyai Iskolás nek főtárgyalását. Annak ellenére, hogy a gyil- A védők vállalkoztak arra, hogy
tüzelőanyagot
gyermekek felsegé'yezésére Indított mozgalom kosok a rendőrségen a vizsgálóbíró előtt töreküldenek a nagyterem
fűtésére. A védők edügyében kereste fel a föisnánt, aki kíje'entette, delmesen
beismerték
a bűncselekmények
eldig négy mázsa szenet küldtek, de az
horr örömmel veszi kezébe a mozgalmat és követését,
izgalmas főtárgyalásra van kilátás, a mennyiség kevésnek bizonyult, mert hétfőn
a legínségesebb tanyai gyerekek felruházására mert a kiszivárgott hirek szerint a vádlottak egész napon át fűtöttek, hogy keddre meleg
ezer pengőt fog szerezni akár gytijíés utján, a főtárgyaláson vissza akarják vonni
beismerő
legyen a hatalmas teremben. A főtárgyalás regakár a belügyminisztérium segélyalapjából.
vallomásukat.
De nem lehetetlen, hogy a ki- gel 9 órakor kezdődik és előreláthatólag három
Az Országos Gazdasági Liga szegedi cso- hallgatáson Pipás Pista életének ujabb feje- napig tart. A bíróság délelőttönként tárgyalja
az ügyet
portjának vezetősége Bokor Pál ny. polgár- zetei fognak feltárulni.
Réjen
nem
előzött
meg
Ilyen
hatalmas
érmesterhelyetíes vezetésével üdvözölte a főisGömöry
Andor tanácselnök minden Intézkepánt, a szegedi pénzügyigazgatóság üdvözlő deklődés törvényszéki tárgyalást, mint a Plpásdést
megtett,
hogy a tárgyalás rendjét bteküldöttségét Rösler Tamás pénzügyigazgatóhe- ügyet. A tárgyalásra jogosító jegyek kiadását
tositsa. Rendőrök
és detektívek
szállják meg
már
tegnap
beszüntették,
a
150
darab
jegyet
lyettes vezette.
az
esküdtszéki
terem
környékét,
a teremben
ennél több jegy kiadását
pedig
Bárányi főispán ezután az OTI szegedi vá- elkapkodták,
csakis
a
legszigorúbb
igazoltatás
után
lehet beelnök nem engedélyezett.
A főlasztmányának küldöttségét fogadta, amely dr. a főtárgyalásl
lépni.
tárgyalást
a
II.
emelet
94.
számú
főtárgyalási
Somogyi
Szilveszter polgármester vezetésével
Pipás Pistát és társalt hétfőn este a Csillagjelent meg nála. A polgármester ismertette as teremben szándékoztak megtartani mert a nagy
OTI szegedi székházépítésének az ügyét. Elmon- esküdtszékí termet — takarékossági okokból börtönből átkísérték az ügyészségi fogházba.
dotta, hogy a várost ezen a téren méltánytalan
mellőzés érte. Az OTI azzal kért és kapott
Szegedtől különböző jelentékeny kedvezményeket, hogy uj székházát, amelyre fontos közegészségügyi szempontból elodázhatatlan szükvásárcsarnok
felépítése nem időszerű,
Qelyette
ség van, sürgésen felépíti. A telket meg is vá- »Monumentális
alkalmasabb
a
berendezett
fedett
piac«
—
»Jelenleg
ázsiai
sárolták az énitkezéshez, a rajta lévő épületet
állapotok
uralkodnak
a
Tisza
Cafos-köruti
élelmiszerpiacon«
lebontották, de az építkezés
elmaradt.
Most
Az Alföldkutató
Bizottság
ankétfe
a lebontott épület helyén egy üres gödör éktelenkedik. amelynek beépítését városszépészeti
(A Délmagyarország
munkatársától.)
Az Al- felét, sőt csak a negyedét kikövezni. Ezt azonokok is megkövetelik. Elmondotta a polgármes- földkutató Bizottság hétfőn délután a város- ban azonnal
végre kellene hajtant. Kétségbeter, hogy az ügyben a város már tárgyalt házán értekezletet tartott a szegedi piacok el- vonta. hogy egy nagyszabású vásárcsarnokra
illetékes körökkel Budapesten és kimutatta, helyezésének kérdésében. Dorárszky
Károly szüksége lenne a városnak, csupán olyat kelhogy a székház felépítése az átdolgozott tervek műszaki tanácsos elnökölt az ülésen, megnyitó lene épiteni. amely kielégíti az Igényeket.
szerint mindössze 320.000 pengőbe kerülne. Az szavai után dr. Cserzy Mihály kereskedelmi és
Berzenczey
Domokos műszaki főtanácsos
OTI választmánya nevében arra kérte a főis- iparkamarai titkár részletes és szakszerű előszintén feleslegesnek tartja nagy és mutatós
pánt, hogy támogassa a mozgalmat.
adásban ismertette a piacügy kérdését. Elő- vásárcsarnok építését. >Berendezett pIacok<
Baranyl főispán válaszában kijelentette, hogy adásában rámutatott arra, hogy miképen le- mellett foglalt állást, amelyek tulaj donképen
piacok.
az ügyet már régebben ismeri, mert feltűnt hetne a piac kérdését és a vásárcsarnok tervét nem mások, mint fedett
Dr. Ornstein Lipót legégetőbb problémának
neki is a Gizella-téri üres telek és akkor a megoldani.
— A kikövezett Mars-téren kellene elhelyezni a gyümölcsértékesítést tartja.
polgármestertől kapott részletes felvilágositáEgységesített
a bocsipiacot — mondotta többek között. A piacon alakulnak kí legjobban az árak, oda kell
Mars-térnek a Párisi-körutra eső vonalán per- vezetni a kisvasutat; a piacprobléma megoldáronszerü építményben lehetne elhelyezni az sába be lehet vonni a villamost is. A gyüexportgyümölcsöt, a zöldséget és a baromfi- mölcs szempontjából megfelelő
csomagoló
piacot Az élelmiszerárukat a Rákóczi-téren helyekről\e 11 gondoskodni. A jelenlegi élelmidivatos, sikkes
építendő központi vásárcsarnokban helyeznék szerpiaccal kapcsolatban ázsiai állapotok
uralel, az ócskapiacot pedig a Valéria-téren.
kodnak a Tisza Lajos-köruton.
Tefet, vajat, vá.
Vázolta, hogy az egyes szakcsoportoknak mi- gott baromfit
porban árusítani
a
legnagyobb
lyen nagy területre van szükségük a vásár- abszurdum.
csarnok megépítése esetén. Csak a kocsipiac
Magyart
Nándor és Plscher Gyula felszóa legjobb minőség elhelyezése 35 ezer négyzetméternyi területet
lalásai után Bretnovits
Vilmos műszaki tanáigényel és sokezer négyzetmétert tesz ki. az csos a piaci közlekedés problémáival foglala terület, amelyet az élelmiszerárusok, keres ! kozott. Weinberger
Hermann egyesitett piackedck, zsibárusok stb. elfoglalnának. Hangoz
teret sürget, csak azután lehet szó vásárcsartatta, hogy a város hatóságának már közvetle- nokról A szerteszóródott piacokon a termelő
nem drága
nül a háború után egyik főtörekvése az volt, nem tudja értékesíteni portékáját.
hogy a tanyák lakosságát minél szervesebben
Dr. KogutowttM
Károly egyetemi tanár öszkapcsolhassa a városhoz, ezt a törekvést könyszegezve az elhangzott felszólalásokat, végül
nyen veszélyeztetné a kistermeinknek a vásármegállapította, az értekezlet egyetért
abban,
csarnok magas helydijaival
való megterhelése.
hogy a piac összesítésére
szükség van, viszont
Szomody
Imre kiskereskedő szerint a sze- a monumentális
vásárcsarnok
felépítése
mm
kötött kabátja, harisnyája
gedi piacnak nem alkalmas hely a Mars tér, időszerű.
mert az messze esik a város belterületétől.
A vita folytatását január 16-án délután félS z é c h e n y i - t é r
a .
ffehyák
Viktor főmérnök a Mars-téri meg- hatra tűzték k i
Tlsza-«zálló mellett.
M oldás hive. Szerinte egyelőre elég. lenne a térnek

Kedden reggel kezdődik
Pipás Pisla bűnügyének főíárgyalása
a szegedi törvényszéken

Egyesíteni

Mindig
Mindig
Soha!

Lusztig Imre

Kell

a

piacokat
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Halálos Játék
a Flobert~puskával
(A Délmagyarország
munkatársától.)
Vasárnap délután halállal végződő szerencsétlenség
történt a Makóhoz közel eső
Hétrongyos-ta.
nyán. A 463. szám alatti tanyán lakik Kocsis
Sándor kovácsmester és Horváth
Lajos bognár. Vasárnap délután csak a kovácsmester segédje tartózkodott a műhelyben és egy Flóbert-puskával játszadozott. Közelében tartózkodott a bognármester 3 esztendős Mihály revü
kisfia. A gyermek kíváncsian nézte, hogy Kocsis hogyan babrál a fegyverrel, amaly hirtelen elsült
és a sörétek a kisfiú
testébe hatoltak. Az eszméletlen gyermeket azonnal kocsira tették és orvoshoz vitték, mire
azonban a földeáki orvoshoz értek, a gyermek meghalt. A csendőrség a kovácslegényt letartóztatta.

Revolveres betörő
(A Délmagyarország
munkatársától.')
Nemrégiben tolvaj járt Juracsek
József apátfalva!
gazdálkodó portáján. A
tolvaj a
hambár
körül zajt csapott, a zajra figyelmes lett a
gazda, aki feleségével együtt kisietett az udvarra. Az asszony kezében lámpás volt és a
lámpás fénye mellett keresni kezdték a tolvajt, aki a hambár mögött állott, kezében revolverrel. A lámpás jól megvilágította a házaspárt A tolvaj egymásután két lövést adott
le, a golyók könnyebben megsebesítették a
házaspárt. A lövöldöző betörő ezután megszökött. A csendőrök nyomozást indítottak a betörő kézrekeritésére. Vasárnap sikerült elfogni
a tettest Vizhágó
József állásnélküli ková?ssegéd személyében, aki elfogatásakor beismerte,
hogy megelőzőleg négy helyen követett el tolvajlást. Beszállították a szegedi ügyészség fogházába.

Borkiállítás Zákányon
(A Délmagyarország munkatársától.) A Szegedi Gazdasági Egyesület a Duna-Tiszaközi Mezőgazdasági Kamara közreműködésével a Zákányi
Függetlenségi és 48-as kör helyiségében nagy érdeklődés mellett rendezte meg első borvásárját,
mintegy 500 résztvevő jelenlétében. A vendégekeit
a vonatnál ördögh Vince, a kör elnöke, Papp Vince az ifjúság elnöke és Bodó István titkár üdvözölték. A kiállítást dr. Pávó Ferenc tb. tanácsnok
nyitotta meg. Kamocsay Gábor, a kiállítás igazgatója, dr Bárányi Tibor főiispán és dr. Pálfy József
helyettes polgármester üdvözletét tolmácsolta. Az
összetartást jelölte meg a tudás növelése mellett
a boldogulás utjául. A kiállítás megnyitása után
Borbás Szilveszter vendéglőjében 300 teritékes
bankett volt.
Ordöph Vince gazdaköri elnök a közönsége*
köszöntötte. Dr. Aigner Károly válaszolt a gazdaköri elnökség üdvözlésére. Majd dr. Kogutowit*
Károly egyetemi tanár a több és jobbtermelési
problémákat fejtegette. Becsey László a felsőtanyai nép üdvözletét tolmáosolta. Mielőbbi piacrendezést és általános helypénzleszálliíást, filléres teherszállítási kedvezményeket sürgetett. Ha Mátrába filléres gyorssal lehet utazni kirándulásra,
akkor a kisgazdák terményei értékesitésénél is lehessen kedvezményesen szállítani. Bohn Mihály
dorozsmai birtokos az általános dmikális földműves program és a titkos választójog biJi&fc»
Iában látja a jelenlegi pazdabajok kivezető útját
Felszólaltak még Vass Vince és Szélpál Benő, továbbá Hegedűs Bite János, a Gsorva-Atokházi
Gazdakör elnöke és Pnpp János, a Szeged-Csorvai
Mezőgazdasági Egyesület elnöke.
A borbirálö bizottság Szepe«sy József szőlészeti és borászati főfelügyelő elnöklete alatt Kamocsay Gábor, Szanyl István, Breinovits Vilmos,
Dank Viktor, Ábrahám Vince, Nógrádi János és
Huszta Sándor tagokkal birálta meg a kiállított
mintákat. A bizottságnak nehéz feladata volt délután fél négyig kellett foglalkoznia a 132 jobbnáljobb bormintával. A kiállításra egyetlenegy alkalmatlan bort sem hoztak fel, ellenben nagyszámban olyan kiválókat amilyent főként a liliomi
borvidéken termelnek. Bejelentettek 76 vagon bort
¿»adásra. A bírálat eredményét Kamocsay Gábor
hirdette ki, egyben bejelentette, hogy a szőlészeti
és borászati felügyelőség január 26, 27 és 28-án
szőlőoltási tanfolyamot tart az egyesület helyiségében.

Vasárnap befefeződött
a szociáldemokrata párt kongresszusa
A régi pártvezetősége! válszlották meg
Budapest, január 9. A szociáldemokrata párt
országos kongresszusának vasárnapi
ülésén
Peyer Károly reflektált Gárdos Mária szombati
kritikájára, a vádakat visszautasította, majd az
emigrációról beszélt. Kijelentette, hogy a ha zatért emigránsoknak nincs joguk magukat
tisztultabbaknak érezni, ök nyugodtan ültek
a kávéházban — mondotta —, mialatt mi itthon életünket kockáztattuk. Peyer szavaira
nagy lárma tört ki a karzaton.
Szeder Ferenc a földmunkásság helyzetéről
beszélt. A földmunkások és a kisgazdák között
óriási arányokat öltött a nyomor. A földreformot osztályuralmi szempontból hajtották végre. Politikai szabadság helyett gúzsba kötötték
a parasztságot, elorozták a titkos választójogot. Seholse uralja a nagybirtokrendszer anynyira az állami életet, mint nálunk — mondotta Le kell vonni a tanulságot a forradalmakból, mert a forradalom nem lehet cél, csak eszköz. A párt nem hajlandó átengedni a terepet
a független kisgazdáknak. Ezután több föld-

munkásszónok tette szóvá a földmunkások súlyos helyzetét.
A kongresszus megválasztotta a pártvez-itőség tagjait, akik a következők lettek: Buchinger Manó, Farkas István, Halász Alfréd, Horovitz Gábor, Kabók Lajos, Kertész Miklós, Kéthiy
Anna, Mónus Illés, Peyer Károly, Propper
Sándor, Lies István, Szakasits Árpád, és Szeder
Ferenc. Halász Alfréd bejelentette, hogy a választást nem fogadja el, mert nagyjából a régi
vezetőséget választották meg.
A kongresszust Kéthiy Anna zárta be. Hangoztatta, hogy a kritikusok vegyenek részt a
párt munkájában.
A rendőrségen vasárnap négy fiatalembert
vettek őrizetbe, akik a kongresszus után tüntettek a Magdolna-uccai székház előtt A négy
fiatalember szavaló kórus tagjai voltak, akik
a rendőrök felszólítására nem akartak eltávozni a teremből, majd amikor a rendőrök kiszorították őket az uccára, ott is tüntettek.

Tizennyolc kocsi árut reitelt el a hitelezők elöl
egy kisteleki kereskedő
(A Délmagyarország
munkatársától.)
Érdekes bünügyben folytat nyomozást néhány nap
óta a szegedi oseudőrkerület. A nagyszabású és szövevényes bünügy központjában
Balázs János kisteleki kereskedő áll. A kereskedő két évvel ezelőtt üzletet nyitott a községe
ben. Az üzletet hitelben vásárolt árukkal indította el, szeged! cégek voltak az érdekeltek
és szívesen adtak hitelt, mert a kereskedőnek előkelő rokonsága volt. A mult év
decemberéig a kereskedő cég, ahogy teljesitgette fizetés! kötelezettségeit, de még decemberben is óriási hátralékai voltak, annál is
inkább, mert üzlete keveset forgalmazott. Decemberben azután a hitelezők ijedten vették
tudomásul,
hogy
a
kereskedő
beszüntette a további fizetéseket. Természetesen
siettek a kereskedőhöz, ki ügyvéddel, ki végre-

hajtőval. De !tt még nagyobb meglepetés várta
őket. Az üzlet úgyszólván teljesen flnes volt
és a kereskedő érdeklődésükre azt adta elő,
hogy az árut annak rendje és módja szerint
eladta. A dolog gyanús volt és ezért feljelentést
tettek a kereskedő ellen. A szeged! csendőrkerület küldött nyomozókat a községbe, hogy
kikutassák az eltűnt áruk rejtélyét. A csendőrségnek hosszadalmas, fáradtságos munka után
sikerült megállapítania, hogy az árukat a kereskedő nem adta el, hanem a hitelezők
elől
egyszerűen elrejtette. A csendőrök hetekig tartó munka után 18 kocsi árut szedtek össze,
körülbelül 20 ezer pengő értékben a különböző rejtekhelyekről. A lefoglalt árukat kocsikon beszállították a szegedi kerülethez és a
kereskedő ellen megtették a feljelentést az
ügyészségen.

Lefárt a kilakolíalások
kiméleti határideje

66 százalékos különvonat
érkezik vasárnap Szegedre

Illetékes nyilatkozat a kllakoltatásokról

(A Délmagyarország munkatársától.) A Ba-:
ross-Szővetség szegedi fiókjának elnöki tisztsé-*
gébe vasárnap iktatják be dr. Veress Gábor államvasút! üzletigazgatót. Az ünnepségre Budapestről hatvanhat százalékos különvonat érkezik őt-hatszáz utassal Szegedre. A különvonattal érkezik dr. Sipőcz Jenő Budapest polgármestere, dr. Purébl Győző budapesti város! tanácsnok és Ilovszky János, a Baross-Szövetség
elnöke.

A Budapesti Értesítő közli: Január 6-án lejárt
a kilakoltatások kiméleti határideje. Kormányintézkedés következtében karácsony hetétől kezdve
január 6-ig nem lehetett kilakoltatni senkii. A kiméleti határidő letelte után sokan azt hitték, hogy
most tömeges kilakoltatások következnek. Illetékes helyen a kilakoltatásokra vonatkozólag a következőket mondották:
— Szombaton volt az első nap, amikor az általános kilakoltatási tilalom megszűnt Ezen a napon Budapesten egyetlenegy kilakoltatás sem történt. A mai napra is alig egy-két kilakoltatási flgy
esett, mert általános elv az, hogy a téli időkben a
lakásügyi végrehajtások miniszteri biztosa lehetőleg nem engedett kilakoltatni senkit. Általában
•nagv kímélettel kezelik • kilakoltatások ügyét
és csak ott engednek kilakoltatni, ahol kétségtelennek látszik a rosszhiszeműség a lakó részéről és
a kíméletre semmi ok sincs.
— Hivatalosan megállapították, — mondja tovább az illetékes hely nyilatkozata —, hogy a lakbérnemfizetés körül igen sok a visszaélés. Amilyen mértékben emelkedik azok száma, akik a nagy
nyomorúság miatt nem tudnak lakbért fizetni,
ugyanolyan mértékben szaporodtak a visszaélések.
Nagyon nehéz a helyzete a lakásügyi végrehajtások miniszteri biztosának, mert az eléje kerülő
ügyekben rendszerint nem nagy házak vannak érdekelve, hanem közel 95 százalékban külvárosi kis
háztulajdonosok, akiket egyrészről súlyos adóterhek nyomnak, másrészről pedig nem tudnak a
lakbérhez hozzájutni. Ezeknek a helyzetét is figyelembe kell venni, de a kilakoltatások ügyénél első
a szociális szempont Ennek az eredménye az, hogy
más években, ugy az idén is, & nehéz téli*1 napokban csak szórványosan történnek kilakoltatások.

A vendégeket az állomáson a város nevében
dr Pálfy József polgármesterhelyettes üdvözli,
aki felszólal a díszközgyűlésen is a város Hatósága nevében. A" szövetséget a szegedi kereskedelmi és iparkamara képviseletében
a
közgyűlésen Wimmer Fülöp elnök üdvözli. A
közgyűlés után társasebéd lesz az Ipartestület
márványtermében. Az ebéden megjelenik Bárányi Tibor főispán is. A különvonat tiz óra
után érkezik Szegedre és délután félőtkor indul vissza.

Varrógép vásárlók figyelmébe!
Nagy készletem folytán módomban áll

az eredeti

Grifzner, R. & G. és Csepel
szekrényes és süityesztós varrógépeket

készpénzárban, kedvezményes fizetési feltitelek mellett klsznlgíln!.
«

Szántó Sándor iieaedfKi^fcc^z.
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Válasz
két „!Myg!atkQzai"-ra
„A borbélyok álma" cimü mult heti vezércikkünkre vasárnap két szegedi újságban is
nyilatkozat jelent meg. Röviden foglalkoznunk
kell ezekkel a nyilatkozatokkal, nem azok számára, akik a vezércikket olvasták, mert azok
— velünk együtt, — bizonyára elképedve csudálkoznak azon, hogy arra a vezércikkre ilyen
nyilatkozatok jelennek meg válaszul, hanem
azok számára, akik a vezércikket nem olvasták. S ezek közé kell sorolnunk azokat is, akik
a nyilatkozatokat irták s akik a nyilatkozat
megjelenése érdekében interveniáltak.
A két nyilatkozat ugy hangjában, mint tartalmában, sőt méj* aláírásában is elüt egymástól, de mind a ket nyilatkozat azt a látszatot
akarja kelteni, hogy a szegedi borbélyok és
fodrászok szakosztályától származik. Nemcsak,
hogy m i nem hisszük, de velünk együtt nem
hiszi azt senki, hogy ha a szegedi ipartestület
borbély- és fodrászszakosztálya a szegedi laokban nyilatkozni kiván, akkor lapok, szeresztők és kiadók szerint módosítja közölnivalóját, hangját és aláírását.

E

Mind a két nyilatkozat azoknak a lapoknak szerkesztőségében készült, amelyek azt közreadták s ezt az egyik lap
ellen megindítandó büntető eljárás,
mert a nyilatkozat állításai miatt feljelentést teszünk,
a nyilvánosság előtt is fel fogja deríteni. Szólnunk kell azonban azokhoz, akik a mi megtámadott cikkünket nem olvasták s esetleg a
nyilatkozatok hatása alatt arra gondolhatnak,
hogy m i bármilyen támadásban részesitettünk
iparosokat.
Az egyik nyilatkozat maga bizonyítja, hogy
nem olvasta a megtámadott cikket. Ez a nyilatkozat az ellen tiltakozik, hogy mi a szegedi
borbély- és fodrászszakosztálynak a forgalmi
adóra vonatkozó határozatát kifogásoltuk. Aki
a cikket olvasta, az tudja, hogy m i nem is a
szegedi szakosztály határozatával s nem is forgalmi adóra vonatkozó határozatáról irtunk,
mi a budapesti borbélyszakosztálynak egy, a
lapokban nyilvánosságra került határozatával
foglalkoztunk s vállalkoztunk annak kimutatására, hogy ez a határozat nem szolgálja a borbélyok érdekét. Mindenki, aki a megtámadott
cikket olvasta, tisztában van azzal, hogy
mi nem a borbélyok érdeke ellen, hanem éppen a borbélyok érdekében
emeltünk szót.
Ha m i attól félünk, hogy az ipari szabadság ellen sürgetett rendelkezés káros lebet azokra is,
akik azt sürgetik, akkor nekünk éppen az iparosság érdekében kötelességünk figyelmeztető
szavunkat felemelni. Az iparosok érdekét nem
akkor szolgáljuk, ha minden indítványt és javaslatot, ami iparostól származik, kritika nélkül támogatunk, hanem akkor, ha minden
olyan indítványt támogatunk, ami az iparosság érdekét szolgálja.
Ezt a kötelességünket elvégeztük hiven és
becsülettel a múltban s el fogjuk végezni hiven
és becsülettel a jövőben is. Nekünk nem kell
bizonyítékokra hivatkozni, amikor azt állítjuk, hogy mindig az iparosság érdekeiért harcoltunk: bizonyíték erre egész multunk. S ha
most egy-két iparos, aki a cikkünket nem olvasta, elégedetlenségének ad kifejezést, akkor
sem tudunk mást tenni, mint amit eddig mindig tettünk:
hiven és becsülettel szolgáljuk a közt
s hiven és becsülettel szolgálunk minden olyan törekvést, amelyik a megsulyosodott életű iparosság számára
könnyebbséget jelenthet

Belváros! Mozi
Kedden és szerdán

4 szezon legszebb filmje

Vén gazember

Ez a munkálkodásunk s ezek a kipróbált szolgálataink — büszkén mondjuk ezt, — szinte
politikai pártállásra való tekintet nélkül állította mellénk a szegedi iparosságot.
Mi nem tudunk mást mondani, mint amit
cikkünk meg akart értetni:
az iparosság elpusztulna abba, ha egymás ellen fordulna büntető jellegű intézkedések sürgetésével.
Nem ilyen büntető rendszabályok segítenének
az iparosságon — s most természetesen nem a
szegedi szakosztály határozatára gondolunk,
amit feltétlenül helyesnek tartunk, hanem a
budapesti szakosztály egy állásfoglalására, —
hanem a közterhek könnyítése, az életszínvonal s vele az igényesség emelése, demokratikusabb gazdasági politika, amelyik nem büntetné, hanem jutalmazná a termelő munkát.
Az egyik nyilatkozat azt mondja, hogy keveset foglalkoztunk eddig a borbélyok ügyével. Téved a nyilatkozó, mert amikor mi poli-

tflcal és gazdasági demokráciáért küzdünk,
akkor foglalkozunk az iparosság, tehát a borbélyok ügyével és érdekeivel is.
A jóhiszemű tájékozottak számára nem kellett ennyit sem mondanunk. Akik a cikket olvasták, azok előtt a cikket nem kell menteni.
Amit most mondottunk, azt el kellett mondanunk azok számára, akik a cikket nem olvasták, de jóhiszeműek. Az ő számukra idéznün1
kellett a cikk szándékát. Akik a cikket nem
olvasták s nem is akarják megtudni, hogy a
cikkben mi volt, azok számára nem lehet más
mondanivalónk, mint az a büntető feljelen
amit rágalmazás címén az egyik nyilatkozat
ismeretlen tettese ellen megteszünk.
Haladunk a magunk utján bátran és megfélemlítés nélkül, mert csak ezen az uton le)
a közérdeket szolgálni s csak ezen az uton szolgálhatjuk azokat is, akik a közérdek érvényesülésével akarják a maguk osztályának, vagy
foglalkozási ágának jogos kívánságait teljesüléshez segíteni.

Rövidzárlat okozta
„Atiantique" katasztrófáiát
Kifavlífák a leégeti öceónfárót

(Budapesti tudósítónk telefon jelentése.) Párisból jeientik: Az Atlantique katasztrófájának
megvizsgálására és a tűz okának kiderítésére
a francia tengerészeti minisztérium szakértőkből bizottságot állított össze, amely már tegnap
megkezdte munkáját a cherbourgi kikötőbe
bevontatott, még mindig füstölgő hajóroncson.
A bizottság azt igyekezett megállapítani, hogy
miért harapódzott el a tűz olyan gyorsan és
hogy egyes anyagok, amelyeket a hajó építésénél használtak, milyen mértékű ellenállást mutattak a tűzzel szemben. Megállapították, hogy
a hajó gépterme, amelyet a menekülő személyzet légmentesen elzárt, sértetlen maradt, mert
az önműködő tüzoltókészülékek megakadályozták, hogy a lángok a gépterembe is behatoljanak. Általában n vízvonal alatt az Atlantique keveset szenvedett A cherbourgi tűzoltó-

ság segítségével a hajóba behatolt vizet eltávolították, az Atlantiaue visszanyerte egyensúlyát
A fűtőhelyiségben a roncsok átkutatása alkalmával két ujabb holttestet találtak. Mindakettő annyira el volt szenesedve, hogy a személyazonosságot nem lehetett megállapítani.
A hajó mélyében lappangó tűzfészekhez a tűzoltóságnak ma mindenütt sikerült hozzáférkőznie és a tüzet most már végkép eloltották.
A párisi lapok hírei szerint a tüzet a fedélzet
egyik kabinjában támadt rövidzárlat okozta.
Tengerészeti körökben bizonyosra veszik,
hogy az Atlantique-t kijavítják és újból szolgálatba helyezik. Hétfőn este végleg eloltották
a tüzet a ha jón és utasítást adtalc a gőzös javítási munkálatainak megkezdésére.

Csanádmegye közgyűlése
az Érdekképviseleti rendszer helyett a vármegyék
követküldési jogát afánlia
Makóról jelentik: Csanád vármegye törvényhatósági bizottsága hétfőn reggel 8 órától esti
10 óráig tartó közgyűlésen tárgyalta többek között a közigazgatás racionalizálására vonatkozó
tervezetet. A tervezetben Csanád, Arad és Torontál vármegyéknek Csanád vármegyébe való
beolvasztásáról történik rendelkezés. Annak
ellenére, hogy a főispán kijelentette, hogy ez a
kérdés egyelőre nem aktuális, a tőrvényhatóság elhatározta, hogy felír a kormányhoz és

arra kéri, hogy mielőtt ebben a kérdésben döntene, hallgassa meg a törvényhatóságok véleményét
Ez a kérdés is nagy viharokat okozott, de
még nagyobb viharok voltak a választójog kérdésénél. A törvényhatósági bizottság álláspontja szerint az érdekképviseleti rendszer helyett
a vármegyék követküldési joga volna megfelelő
„korrekció" a választójog
kiterjesztésével
szemben.

Faragó Lajost
választották meg a szegedi
Szentegylet elnökének

szavakkal köszöntötte az nj etnököt, aki válaszában hangsúlyozta, hogy most még nagyobb szűkség van a szeretetre, mint eddig vott. Segíteni mindenkin, akin osak lehet, a szemérmes szegényeken is, ez a programja, amit állni is fog.

(A Délmagyarország munkatársától.) Szokatlanul nagy érdeklődés nyilvánult meg a szegedi
Szentegylet vasárnapi elnökválasztó
közgyűlése
iránt, amelyen Bokor Adolfnak, a néhai elnöknek
örökét töltötték be.
Dr. Biedl Samu, a hitközség elnöke nyitotta meg
a tisztújító közgyűlést, vázolva a Szentegylet
emberbaráti tevékenységét, amelye* a mai időkben
még fokozni kell. Sz azonban csak ugy érhető el,
ha a tagok is teljesitik kötelességüket.
Fuchs Vilmos titkár terjeszlette be ezután a
Szentegylet ezévi költségvetését, amely szerint 58
ezer pengőt fordit jótékony célokra. A költségvetést a közgyűlés egyhangúlag elfogadta.
A közgyűlés tárgysorozatának utolsó pontja
volt a tisztújítás. A közgyűlés egyhangúlag Faragó
Lajos
kendergyári
igazgatót
választotta meg a Bokor Adolf halálával megüresedett elnöki székbe. Dr. Biedl Samu meleg

Az elnöki székfoglaló után folytatták a választást, amelynek eredménye a következő:
Gondnokok:
Au esterweil Miksa, Beck Jenő,
Déry Sándor, Färber Jakab, Hirschfeld Lipót,
Rosmann Dávid, Varga Dezső, Wiesner Salamon.
Pénztárnok: Domán Mátyás
Ügyész: dr. Bäsch
Ferenc. Menházgondnok: dr. Tóth Jenő. Komasági gondnok: Varga Mihály.
Választmányi tagok: Bauer József, dr. Biedl
Samu, Buchwald Tivadar, dr. Deutsch Mátyás,
dr. Fenyves Kornél, dr. Frenkel Jenő, Gergely Jenő, Gottlieb Dávid, Grüner Géza, dr. Katona Dávid, Kolozs Lajos, dr. László Adolf, dr. Lőw Immánuel, Müller Mór, dr. Pap Róbert, Patzauer
Sándor, Pick Jenő, Politzer Jónás, Reich Manó,
Reitzer Lipót, Schwarz Kálmán, Sandberg Henrik. Schwarz Béla, Schwarz Jenő, Schwarz Manó, Sebestyén József, Szécsi Ede, Taussig Armin,
Vermes Izsó, Vertes Miksa, Wimmer Fülöp.
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' kath Vilmos
Prot. Menau kel 7 46 Derekor, nyugszik

4 Ara 28 perckor.
•^Fy'-rnl könyvtár (központi egyelem, 1 emelet) nyitva vasárnapok kivételével mindennap.
Somogyi-könyvtár köznapokon délelőtt 10-től
l-ig, délután 4-től 7-ig, a Városi Mnzenm mindennap, vasár- és ünnepnap is, délelőtt 10-töl fél l-ig
van nyitva. Folyóiratcsere kedden, csütörtökön,
szombaton délután fél 5-től fél 6-ig.
Szegeden a gyógyszertárak közül szolgálatot
Tartanak: Leinzinger Gyula: Horváth Mihály-ucca
9., (telefon 13-52), Moldván Lajos Újszegedig Vedres-ucca
1. (telefon 18-46), Nyilassy Ágoston Római-kftrat 22. (telefon 25-49), Salgó Péter Mátyás
király-tér 4 (telefon 12-96), Frankó Andor Dugonics-tér 1. (telefon 17-93), Zakar örökösök Valéria-*ór 1. (telefon 16-95).
Somogyi polgármester megkezdte szabadságát Dr. Somogyi Szilveszter polgármester kedden
megkezdte pihenő szabadságát. A polgármester
valószínűleg kedden elutazik Szegedről és három
hetet Balatonfüreden tölt. Balatonfüreden pihen
dr. Bereca János professzor ta, a szegedi nőgyógyászati klinika igazgatója, aki a mult hónapban súlyosabban megbetegedett, de betegségéből
legutóbb teljesen felgyógyult és csak pihenésre
van szüksége. A polgármester és Berecz profeszszor együtt töltik Füreden szabadságukat A polgármester távollétében a város ügyeit dr. Pálfy
Jóesef polgármesterhelyettes intézi.
— Hódmezővásárhelyen 152 százalék a községi
pétadó. Hódmezővásárhely közgyűlése az idei költségvetés tárgyalása alkalmával megállapította,
hogy a hiány fedezésére 153 százalékos pótadó
kivetésére lenne szükség. Mivel ezt a borribili'.
terhet a város polgársága nem bírja el, a közgyü
iés törölte a költségvetésből a Speyer-kölcsön tő
ke- és kamattörlesztését Ilyen módom a pótadó
kulcsa 101 százalékra csökkent. A belügymin iszté
riumban most tárgyalták Vásárhely kftltségveté
sét. A miniszter visszaállította a költségvetésbe a
Speyer-kölcsön törlesztési összegeit a pótadó kulcsárt 152 százalékra emelte föl és fölhivta a város
hatóságának figyelmét arra, hogy igyekezzék a bevételek fokozásáról gondoskodni
— Szegedi panaszok a rádió műsora ellen. A
Szegedi Kaszinó egyik tekintélyes társasága levelet intézett a magyar rádió igazgatóságához
és levelében súlyos panaszokat hangoztatott a
rádió sokat kifogásolt müsorpolitiká járói. A
levélírók hivatkoztak arra, hogv a rádiónak
rengeteg jövedelme van és így mód ja lenne arra, hogy a néhány kiválasztotton kivül más
tehetséges színészeket is szerepeltessen. Kifogásolták, hogy a rádió műsorában túlteng a cigányzene a komoly zenekultura rovására, kifogásolták azt is, liogv a rádió gyakran illeszt
ötfelvonásos prózaelőadásokat a műsorába, pedig a gyakorlati tapasztalatok beigazolták, hogy
a hosszú prózai előadások nem igen alkalmasak rádióközvetitésre. A levél aláirói arra kérték a rádió igazgatóságát, hogy sürgősen orvosolja a hibákat.
X óráját Javíttassa Biró Dezső órásmesternél.
— A Katolikus Népszövetség közgyűlése. A
Katolikus Népszövetség szegedi osztálya vasárnap
délelőtt díszközgyűlést tartott a Belvárosi Moziban. A közgyűlést Szögi Endre vezetésével a dohánygyári dalárda nyitotta meg, majd Mériaföldy
Márton mondott megnyitó beszédet, amelyben a
Katolikus Népszövetség céljáról beszélt. Borián
Ferenc központi titkár a világ mai helyzetével
foglalkozott. A díszközgyűlést a dohánygyári dalárda énekszáma zárta be.

— Szombaton választ alsötanyai plébánost a
kegyúri bizottság. Barmos György plébános nyugalombavonulásával, mint ismeretes, megüresedett az alsótanyai plébánosi állás, amelyre a polgármester kiirta a pályázatot. A pályázatok benyújtásának határideje nemrégen járt le és dr.
Glattíelder Gyula megyéspüspökhöz három lelkész
nyújtotta be pályázatát: dr. Balogh István, Gönczi
Károly és Karácsonyi Guidó. A püspök most értesítette a polgármestert, hogy mindhárom pályázót
jelölte. Dr. Somogyi Szilveszter polgármester már
össze is hívta a kegyúri bizottságot, amely szombaton délben ül össze, hogy megválassza Alsótanya uj plébánosát
— Egy héttel meghosszabbították a „Szeged
ötven éve" kiállítást Egyre fokozódik az érdeklődés a Szegedi Fészek Klub nagyszabású
városfejlődési és kultúrtörténeti
kiállítása
iránt amely bemutatja Szeged fejlődését a rekonstrukció óta eltelt félszázad alatt. Egymásután keresik fel a kiállítást az iskolák növendékei, a különböző testületek és intézmények,
hogy megszemléljék a most nyilvánosságra hozott eredeti és értékes anyagot. A nagy érdeklődésre való tekintettel — annak ellenére, hogy
a karácsonyi szünet után az iparostanonciskolában megkezdődött a tanítás —, egy héttel
meghosszabbították a kiállítást és igv a sok
művészeti, technikai, zenei, sport, városrendezési, kultúrtörténeti dokumentum vasárnapig
megtekinthető. A kiállítás nyitva van a Zrinyiuccai iparostanonciskolában minden nap délelőtt 10-től l-ig és délután 3-tól 7-ig.

Az idő
A Szegedi Meteorologiai Obszervatórium jelenti: Időjárási helyzet (rádiójelentések alapján):
A barometrikus maximum az óceánon 780 mm éj
Oroszországon' 775 mm, a minimum az Északi Jtges tengeren 745 mm. Erősen kifejlődött a csapadékos zóna, mely most már magában foglalja Nyugatfranciaországot, Németországot és Skandináviát. Esik ezenkívül az óceánon és havazik a Balkánon. A hideg magja Oroszországon van, de a
vele határos államokban ls fagy. így például 1 °ngyelországban a ma déli hőmérséklet több helyen
a —7 C-t sem érte el. Nyugateurópa enyhe. Angii i
és Franciaország nyugati részein a hőmérséklet
meghaladta a 10—12 C-t.
Szegeden a hőmérő legmagasabb állása +2.6
C, a legalacsonyabb —1.0 C. A barométer adata
nullfokra és tengerszintre redukálva reggel 771.8
mm, este 764.7 mm. A levegő páratartalma reggel
95, délben 85 százalék. A szél iránya északi,, illetve északnyugati, erőssége 2—2.
Időjóslat a Délvidékre: Erős éjszakai lehűlés,
ködképződés, gyenge csapadékhajlam.
—"Ingyenes helyek a belvárosi óvödában. A
Szegedi kisdedóvó és Jótékony Nőegyesűlet, a
belvárosi óvóda fenntartója 20 szegénysorsu növendéket vesz fel az eddigi létszámon felül. A*
egyesület eltekint a szegénységi bizonyítvány felmutatásától, az ingyenes hely végleges biztosítását azonban az egyesületi kiküldöttek környezettanulmányától teszi függővé. Az ingyenes helyek betöltése a jelentkezések sorrendjében történik a
Toldy-ucca 4. szám alatti óvódában.
— Előljárósági filés az ipartestületben. Az
ipartestület elöljárósága kedden délután 5 órakor
ülést tart. A tárgysorozaton szerepelnek többek
között a decemberi pénztári jelentés, pénztári
lentés 1932 IV. évnegyedről, elnöki előterjesztések,
indítványok, stb.

— Kibővítik a Stefániát A kereskedelmi iskola
— Villanyvilágítást kapnak a vámhivatalok. A
mellett és előtti rész, ahol legutóbb a Tisza töltévárosi vámhivatalok legnagyobb részében még sét erősebb süppedés következtében átépítették,
mindig petróleumlámpákkal világítanak, ami kis- I nem kövezték ki és így a esős időben járhatatlan
sé szegényes képet ad Szegedről azoknak, akik
sártengerré változik. A mérnöki hivaital javaslaautón érkeznek a városba. A polgármester most
tára a polgármester most ugy határozott, hogy
a vámfelügyel őség kívánságára ugy hartározott,
ezeket a részeket nem is aszfaltoztatja ki, hanem
hogy mihelyt a belügyminiszter jóváhagyja a gáz- éppen olyan módon parkosittatja, mint a Budolfgyárral kötött szerződést, elrendeli a vámhivatalok : térnek a kultúrpalota előtti részét. A munka végvillanyvilágítással való fölszerelését
• rehajtására a mérnöki hivatal és a városi föker— A műszaki bizottság ülése. A város műszaki
tész már meg is kapta a megbízást a polgármesbizottsága január 12-én, csütörtökön délben ülést
tertől. A parkosítandó területet a Stefániához csatart, hogy letárgyalja a rendező pályaudvar meltolják.
letti vizállásos terűlet rendezésének terveit. A tervek, végrehajtásához most már rövideden bozzá— 30 könyvet cserélhet havi egy pengőért a
keadervek ac inségmunkák keretében.
Délmagyarország kölcsönkönyv tárában.

Étvágytalanságnál, rossz gyomornál, bélrekedésnél, renyhe emésztésnél, anyagcserezavaroknál, csalánkiütésnél és bőrviszketész
nél a természetes „ Ferenc József" keserüvirendbehozza a gvomor és a belek működéséi
s megszabadítja a testet a felgyülemlett rothadó anyagoktól. Az orvos'udomiény több úttörője megállapította, hogy a Ferenc József viz
abszolút megbízható hashajló. A Ferenc íózseí
keserűvíz gyógyszertárakban, drogériákban és
füszerüzlelekben kapható.
B .i
— Elárvereznek egy városi házat Január utolsó napján érdekes
árverést
tartanak a tiszti
ügyészségen, egy városi ház ilyen módon való értékesítését kísérlik meg A Vásárhelyi-sugárut 22.
szám alatti ház, illetve telek kerül önkénte* dobra hatezer pengős kikiáltási áron. Erre a telekre eredetileg a kerületi orvos számára akart lakást és rendelőt épiteni a város, de ez a kérdés
időközben másképen oldódott meg. Mivel a telekre
nincs szüksége a városnak, a pénzre viszont annál nagyobb és sürgősebb, elhatározták a városházán, hogy a feleslegessé vált telket árverés utján értékesitik.
— Soronkivüli munkálatok a város laktanyáiban. A szegedi vegyesdandárparancsnokság értesítette a város hatóságát, hogy hajlandó a februárban és a májusban esedékessé váló laktanyabéreket egy összegben előre kifizetni a honvédkincstár, ha a város viszont soronkivül végezteti el a
laktanyaépületekben szükséges tatarozás} munkálatokat. Ebben az ügyben hétfőn ülésezett a vegyesbizottság és elhatározta, hogy az ajánlat elfogadását javasolja a városnak. A javaslathoz a
polgármester is hozzájárult és igy mihelyt a honvédkincstár befizeti a város pénztárába a laktanyabéreket azonnal kiirják a szükséges munkálatokra a versenytárgyalást.
— Bendbehozzák a közúti bld gyalogjáróit. A
mérnöki hivatal bejelentette a polgármesternek,
hogy a közúti hid gyalogföljáróinak kőlépcsői sok
helyen megrepedeztek és rendbehozásuk azért is
sürgős, mert különben a repedésekbe szivárgó viz
keményebb fagyok esetén egyre fokozódó mértékben rongálná tovább az értékes lépcsőszerkezeteket. A polgármester elrendelte a hidléposők sürgős rendbehozását és felhatalmazta a mérnöki hivatalt, hogy ezt a munkát házilag végeztesse el.
— Konyhakéssel támadt feleségére. Kispestről
jelentik: Havlik József postatiszt konyhakéssel
megtámadta feleségét és le akarta szúrni. A megrémült asszony sikoltozva menekült az uccára,
ahol a járókelők, majd két rendőr nagynehezen
megfékezte a dühöngő embert. A kivonult mentők
megállapították, hogy Havlik Józsefen az elmezavar tört ki. Beszállították a lipótmezei elmegyógyintézetbe.
x Fizetéscsökkentés nem okoz önnek gondot, ha cipőit az „Unió" cipőjavító üzemmel, Pállá vi cini-ueca, autóbusz-állomásnál, javíttatja. Női
sarkalás 30. talpalás 150 fillér, férfi sarkalás vagy
gummizás 70, .talpalás 190 fillér. Elsőrendű munkáért és anyagért teljes szavatosság.
227
— 79 éves vőlegény, 88 éve« menyasszony. Vasárnap délelőtt érdekes házasságkötés történt a
vásárhelyi anyakönyvi hivatalban. Török István
79 éves szeretetházi ápolt feleségül vette Sebők
Mária 83 éves szeretetházi ápoltat. A házasságkötésen menhelvi ápoltak voltak a tanuk, az esküvői ebédet a szeretetház adta a fiatal párnak.
— Az ingyentejakció. A szegedi szegény gyermekek ingyemtejakciója javára az utóbbi bé'en a
következő adományok folvtak be: Begdon-fürdő
társtulajdonosai 5, Sarkadv Györgyné 3, városi
közkórház 7.50, Vidacs Júlia 1.60, dr. Móritz Tiborné tikett eladása 10. számolócédulák eladásából befolyt a Nemzeti Sajtóvállalattól 4, a Hági
étteremből 2, a Tisza-kávéházból 2. a Dréher sörözőtől 2 pengő.
x Felhívom azon egyént, aki a Csongrádi Takarékpénztár váltóosztálya külső asztaláról egy
pénzrtárcát magával vitt, hogy azonnal adja le jutalom ellenében a tulajdonosának vagy a Csongrádi Takarékpénztár igazgatóságának, mert tudjuk, hogy ki volt az illető. Ellenkező esetben a
bűnvádi feljelentést megtesszük ellene.
— A padlások tolvaja. A rendőrség elfogta
Csenke István rovottmultu embert, aki az őrizetlenül hagyott lakásokat és a padlásokat fosztogatta. Akkor érték tetten, amikor dr. Erdélyi Jenő
főorvos Tisza Lajosrköruti lakásának padlásáról
fehérneműt akart elvinni. Csenke beismerte tettét
és bevallotta, hogy eddig hét helyen követett el
kisebb-nagyobb lopásokat.

1.10

Sport

Szociáldemokrata gyűlések

A Szociáldemokrata Párt közli, hogy folyő
hó 11-én, szerdán este fél 8 órakor a következd helyeken pártszervezeti
összejöveteléket
tart:
Rókus: Munkásotthon (Hétvezér-u. 9.), eWadó dr. Valentiny Ágoston.
Felsöváros: Turcsányi-féle vendéglőben (Gálu. és Római-körut sarok), előadó Lájer Dezső,
Móraváros: ördőgh-féle vendéglőben (Kálvária-u. 16.), előadó Olejnyik József.
Újszeged: Zombori-féle vendéglőben (Csanádi-u. 6.), előadó Pintér Géza.
Alsóváros:
Vecsernyés-féle
vendéglőben
(Hattyas-sor és Füzes-u. sarok), előadó Ernst
Sándor.
— Szülői értekedet A városi női felsőkereskeéetaá Iskola igazgatósága kedden délután 5 órai
kezdettel szülői értekezletet tart, amelyre az érdekelt szülőket ezúton mghivja. Az értekezleten
Holy Erzsébet tanárnő tart előadást „A felsőkereskedelmi iskola szerepe a nő életében".
— Pisztolyvásár, súlyos sebesüléssel. Takács
Benedek pusztatanyai lakos vasárnap revolvert
kinált megvételre Kiss Ernő gazdálkodónak. Kínálgatás közben csattogtatni kezdte a revolvert, de
elfelejtkezett arról, hogy a revolver töltve Tan. A
pisztoly elsült és a golyó súlyosan megsebesítette
Kiss Ernőt akit kórházba kellett szállítani

Kérelem

előfixeiőin'k^es!

A Délmagyarország
kiadóhivatala
tisztelettel
kéri valamennyi
előfizetőjét,
tehát ngy a havi,
mint a heti előfizetőket,
hogy előfizetést
dijaikat csak nyugta tllenében
fizessék kt. Nyugta
nélkül vagy javított nyugta ellenében
teljesített fizetéseket nem ismerünk el.

Asc olvasó rovata
Igen tisztelt Szerkesztő nr! Kérem, szíveskedjék b. lap jában soraimnak helyet adni. Bocsánatot kérek az illetékesektől, hogy alsóvárosi adófizető polgár létemre szót merek emelni az éjszakai nyugalom megzavarása ügyében, de nem tudom tovább szó nélkül tűrni,
hogy éjjel 12 órától fél 3 óráig ne pihenhessünk a kocsmából távozó részeg társaságok
miatt Ezek a társaságok torkukszakadtából
kiáltozzák végig az uccát és a legdurvább szavakkal fűszerezik nótáikat Ugy gondolom,
hogy nekünk alsóvárosiaknak éppen olyan
kedves az éjszakai nyugalmunk, mint bárki
másnak.
Tanácsos volna, ha az illetékes hatóság a*
ünnepnapi, vagy az előtte való éjszakákon
rendőrjárőrt küldene ki a Szabadság-térre,
megszüntetné ezt a tűrhetetlen állapotot és
megvédené adófizető polgárai éjszakai nyugalmát.
Tisztelettel: (aláirás.)
Tekintetes Szerkesztőség! Kőztudomásu, Hogy
Szegeden a lakások milyen nedvesek, az uccán levő vízlevezető árkok bűzösek. Legyen szabad megemlíteni, ho^y addig is, míg a rendes
csatornázás elkészül, jó megoldás volna a szükségmunkák alkalmával azokat az nccákat, illetve árkokat amelyekben az ártézi kutakból
állandóan víz folyik, cementcsővekkel megcsináltatni, ugy, ahögv azt egyes háztulajdonosok
megcsináltatták. Ezáltal eltűnne a városhöl a
sok bűzös árok és a könnyebb vízlefolyás által
megszűnne a nagymérvű vizszivárgás. A költségek egyrészét több évi lejárattal szivesen viselnék a háztulajdonosok, a többit pedig a
város. Soraim közléséért fogad ja Szerkesztő Ur
hálás köszönetemet, tisztelettel: K. J. háztulajdonos.
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jegyirodában

A Szeged FC nagyszerű győzelemmel
fejezte be Franciaországi túráját
7: O-ra győzte

le az AS Breslolseí — Hal mérkőzésből Ot győzelem

A Szeged FC vasárnap nagyszara győzelen*mel fejezte be sikerekben gazdag franciaországi túráját. A szegedi proficsapat utolsó
mérkőzését Br est ben játszotta, ahol a nyugatfranciaországi
bajnok, a* AS Brestoieet
Imponáló játékkal 7.-0 arányban
legyőzte. A győzelem értékét növeli az is, hogy Kispest ugyanezt a csapatot csak 2:0-ra verte, a kitűnően
játszó Nagyváradi AC pedig 6rl-re.
A Szeged FC Bnestben Iskolajátékot
mutatott be, különösen csatársora volt elemében. A
gólok közül háromat Harmat,
kettőt Havas,
egyet-egyet Gyurcsó
és Lukács lőttek. A csa-

pat a mérkőzés után vonatra fitt és Mxenfin

A KEAC
győzött
a vasárnapi vülámíornán

-UTC 2:1, KEAC—SzTK írt, KEAC-Vasutas
8:0.

Az időjárás miatt nem nagy közönség volt
kíváncsi a vasárnapi »nyomorenyhitő« villámtornára. A tornát a KEAC nyerte meg, amelynek három mérkőzést kellett abszolválnia. A
KEAC mindhárom mérkőzésén megérdemelten
győzött. Ellenfelei közül a legjobb formát a
Móravárosi TE játszotta, az egyetemisták alig
tudták tőle az egygólos győzelmet kiharcolni.
A SzAK mindjárt a torna elején kikapott
a
Vasutastól. A torna részletes e edménye:
KEAC-MTE 1K), Vasutas—SzAK 1:0, SzTK

Turaeredmények: Düsseldorf: Düsseldorfi válogatott—Ferencváros 72, Pforzheim: Újpest—
Pforzheim! válogatott 7:1, Cagliari: Budai 11—
Cagliarl 1:1, Schweinfnrt: Bocskai—Schweinfurtl
válogatott 1:1.
Szegedi birkózók sikere. Szép sikert értek el a
szegedi ifjúsági birkózók az országos ifjúsági bajnokságokon. Dobó (SzVSE) megnyerte a pehelysúlyú bajnokságot, a nagyközépsulyban Bárány
(SzMTE) második, Szües (SzVSE) harmadik lett.
FTC-MTK 8:3 (1:1). Biró: Konkoly. Góllövőkt
Karsay (2), Borbás (1), illetve Bicók (2), Hetesi (1).

Budapesti értéktőzsde zárlat. Az értéktőzsdén
ma egyenetlen volt az áralakulás. A hangulat nyitáskor kedvetlen volt Vontatott üzletmenet mellett az árfolyamok kisebb mértékben lemorzsolódtak. A tőzsdeidő későbbi folyamán a berlini tőzsde ösztönzésére egyes értékek, főleg a szén papírok iránt élénkebb kereslet jelentkezett, ennek következtében a részvények árfolyama megszilárdult.
A fixkamatozásu papírok jobb kereslet mellett
barátságos volt az irányzat Magyar Nemzeti Bank
126, Ba'iiií 31.75. Magyar Általános Kőszén 325,
Salgótarjáni 247, Urikányt 36.75, Fegyver 71,
Ganz 12.5, Rima murányi 19.5, Nasici 55.75, Tröszt
72, Délcukor 78, Magyar cukor '72, Egyesült Izzó
274, Fetten 112.5, Ruggyanta 22.5, 1914 évi fővárosi köles önkötvény 29.25, 1932 évi 5.5 százaléko*
éliampénztárjegy 100 százalék.
Zürichi devizazárlat Párt» 20.27 hétnyolcad,
London 17.37, Newyork 519.25, Brüsszel 71.95, Milánó 26.59, Madrid 42.43 háromnegyed, Amszterdam 208.75, Berlin 123.40, Bécs schilling 61.30, Szófia 3.76, Prága 15.38, Belgrád 7.00, Bukarest 3.08.5.
A Magyar Nemzeti Bank hivatalos árfolyamjegyzése. Angol font 19.00—19.40, belga 79.16—79.74
cseh korona 16.91—17.01, dán korona 98.50-99.70,
dinár 7.30-7.80, dollár 570.50-573.50, kanadai
dollár 500—506, francia frank 22.30—22.50, hollandi forint 229.35—230.75, lengyel zloty 63.95—
64.45, leu 340-3.44, leva 3.95- 4.25, lira 29.903020, német márka 135.70—136.60, norvég korona
98 00—99.00, osztrák schilling —.—, svájci frank
110.70—111.40, svéd korona 103.60-104.60.
A budapesti terménytőzsde hivatalos árfolyamat Buza tiszai 76 kg-os 13.10—13.50, 77-es 13.30—
13.80, 78-as 13.45—13.90, 79-es 13.60—14.10, 80-as
13.75—14.30, felsőtiszai 76 kg-os 12.55—12.70, 77-es
12.65-12.80, 78-as 12.80—12.90, 79-es 13.00—13.15,
80-as 13.15-13.25, jászsági 76 kg-os 12.80—12.95,
77-es 12.95—13.05,, 78-as 13.10—13.20, 79-es 13.20—
13.35, 80-as 13.35—13.50, fejérmegyei, dunántuli,
pestvidéki és bácskai 76 kg-os 12.55—12.70, 77-es
12.70—12.85, 78-as 12.85—12.95, 79-es 13.00—13.15,
80-as 13.15—13.25. Pestvidéki rozs 6.05—6.15, egyéb
6 05—6.15, takarmányárpa I 8.80—8.90, II. 8.70—
8.80, felvidéki sörárpa 10.25—12.50, egyéb 9.501100, zab I. 9.00—9.25, II. 8.80—8.90, tiszántúli tengeri 6.40—6.50, egyéb 6.40—6.50, korpa 6.10—6.20.
Csikágói terménytőzsde zárlat. Buza nyuodt.
Májusra 48—48 egynyolcad (49—48 hétnyolcad),
juliusra 47.75—ötnyolcad
(48.5—háromnyolcad),

érkezik Szegedre.
A Szeged FC franciaországi! turamérlege ezek
szerint Így alakult
Valencienes ellen gyö« 5:8,
Bruay ellen győz 5:2,
Rennes ellen győz Sít,
Lorient ellen győz 4rt,
Club Francais ellen veszt 2:5,
Brest ellen győz 7:0.

Ggőzött ötször,
pott 12 gólt.

vesztett egyszer, adott 26, ka-

szeptemberre 48 háromnyolcad (49 háromnyolcad).
Tengeri alig tartott. Májusra 27.25 (27.5), Juliusra
28.5 (29), szeptemberre 29 háromnyolcad) (30 egynyolcad). Zab alig tartott. Májusra 17 ötnyolcad
(17.75), juliusra 17 hétnyolcad (18), Rozs nyugodt.
Májusra 35 ötnyolcad (36 ötnyolcad), joliusra 84.5
(35.5).

Sszin&iis
és
Mtívésset
Holnap, szerdán Frantz Colette
nagyszerű műsorával az európai hangveraenypódiumok ünnepelt hegedümüvésznöje a szegedi
közönséget k biztosan meg fogja hódítani. Kísér
dr. Héra Ottó. Jegy Délmagyar jegyirodában.

A színházi iroda hlrel
Ma este: Manollta. Filléres helyárak. Havassy
Mimi és Tolnay Andor vendégfelléptével. A ragyogó, látványos nagyoperett ma kerül színre utoljára esti előadásban. Filléres helyárak érvényesek.
Szerdán még egyszer srtare kertB Hnnyady
Sándor hatalmas sikerű remekműve, az Erdélyi
kastély filléres hely árakkal
Osiütórtőkön délután: ManoMta. Fölére* hely
árak.
Csütörtökön este: TV. HenrS. Eredeti magyar
nyelvű Pirandello bemutató. A modern színpadi
irodalomnak egyik legérdekesebb egyénisége L'
gi Pirandello, akinek frappáns ha.tásn, nj színpadi
keretekben foglalkozó színdarabjai mindenkor
eseményszámba mennek. A szegedi színház csütörtökön este ritka érdekességü eseménnyel szolgál a közönségnek. Pirandellónak egyik légérdekfeszítőbb, Magyarországon egyáltalán nem ismert
müvét, a IV. Henriket mutatja be. A darabot a
fiatal, modern felfogású rendező, Hont Ferenc rendezi. A címszerepet Deréky János játsza.
Csütörtökön IV. Henrik. Premierbérlet
Pénteken: IV. Henrik. A. bérlet.
Szombat délután: János vitéz. Ifjúsági előadta,
filléres hely árak.
Szombat este: Diadalmas asszony. Premlerbé*let.
Vasárnap délután fél 4: Diadalmas asszony.
Délutáni bérlet.
Vasárnap délután 6: Jó házból való urileány
Vasárnap este 9: Diadalma« assaony. A bérlet.
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XXI.
Gusztáv benyitott. Bergen összerezzent és egy
lépést tett feléje.
— Haléziusz elment, elutazott, üdvözletét
küldi, már nem volt ideje...
Gusztáv egészen eléje állott.
— Megnyugodtál kicsit apám? /
— Meg.
— Feküdj le.
— Szolgálatba megyek.
— Most?
',-r-W— Igen, most. Meg ls késtem — s a mellényét gombolta kifelé és az előszobába Indult
a nagyszekrényhez, az egyenruhájáért, ugy látIszik Kriszta nem gondolt rá, hogy még lemegy — megkéstem... ez se fordult még elő
velem — kiment.
Gusztáv halkan kocogott 0 hálószoba ajtón,
megnyitotta és beszólt.
— Lujza!
— Mi az — és kijött — ml van?
— Nem tudom. Haléziusz elutazott és ana
Bzolgálatba akar menni.
— Miért? Hiszen...
— Nem tudom, hagyni kell, talán ez Inkább
megnyugtatja. A kicsi alszik?
— Nagyon nyugtalanul.
Bergen jött visszafele egyenruha pantallóban,
Ingujjban, a blúzát zsakettjét kézben hozta.
— Mit pusmogtok? — a zsakettet egy szék
támlájára fektette, a nadrágot összehajtogatva
a vasalásnál, a díványra.
— Semmi apa. Lemész?
— Le — blúzát felvette ős a gallért s a
zsákettből átrakott a blúzba noteszt, ceruzát,
zsebkést, kulcsokat, órát, tárcát — feküdjetek
csak le szépen — a zsakettje belső zsebében,
Talarnl puha, bársonyos, aha... és elpirult, zavartan elfordult és elévette. A két virág persze,
amit délelőtt a sírról... egy sárga rózsa és
egy szál georgina, a blúza felső zsebébe
gyűrte, megfonnyadtak és gondolta, hogy majd
beteszi a ládába, igen, talán a borítékba, vagy
na igen, majd. Megfordult — eredj Lujza, pihenj — homlokon csókolta, átölelve ment vele
az ajtóig és benézett a gyermekhez, aki ökölbe
szorított kézzel meg-megrebbenő pillákkal aludt
a két ágy között. Lujza mégegyszer megsimogatta a vállát, bement, — jóéjszakát.
Bergen kezet nyújtott Gusztávnak.
— Jó éjszakát apám — mondta a flu, kicsit
elfogódva és bement a másik sanbáha.
— Jóéjszakát, szervusz.
Bergen végigsimította magán a zubbonyt, a
szekrényből elővette a lámpáját, az asztal sarkára tette, a terítőt felhajtotta előbb. A szekrény
alsó kis fiókját kulccsal kinyitotta és revolvert
vett elő, gondosan körülnézegette, felnyitotta,
töltve volt — Frommer — visszacsukta a závárt és a hátsó zsebébe csúsztatta. Egyenesen
állott és körülnézett a szobában, búcsúzás
formán.
— Apa — Lujza megnyitotta az ajtót —
apa.
— Tessék fiacskám — idegesen megrándult.
— Ugyan — súgta az asszony — tedd oda,
mielőtt lemégy azt a kis tejet, ott van kikészítve
a szekrényben és gyujsd alá a spirituszt.
— Felébredt?
— Azt hiszem mindjárt, ilyenkor szokott. És
nagyon nyugtalanul alszik.
Bergen kinyitotta a szekrény felső ajtaját és
kezdte elészedni a holmit.
— Nem árt neki az idegen tej?
— Ezt én hoztam magammal és holnap majd
meglátjuk — becsukta az ajtót.
— Holnap — mormogta Bergen, — holnap
— és a tejet kiöntötte az üvegből az alumínium
lábosba, födőt keresett s talált a szekrényben, rátette, szeszt öntött a gyorsfőzőbe és
nagy kupakos rézöngyujtójával
alágyujtott,
meggyújtotta a .'is lámpáját Is; a zsakettje

ott feküdt a széken, megigazgatta, ráncot vetett a gallérnál... a gomblukban az érem! Pillanatig gondolkozott, leakasztotta és valami kis
szomorkás, gunyoros mosollyal feltűzte a zubbonyára. Feltette a sapkáját Is, fogta a lámpást. Indult is, nem is. A gyerek most hosszan,
keservesen felsirt odabent.' Megállott, megfordult. Már a kilincsre tette a kezét, hogy...
De nem!... Kicsit meznyitotta az ajtót és beszólt
— Lujza— a lámpát oltsd el azután — megfordult és kemény, határozott, szinte dobbanó
léptekkel elment.
XXII.
Bleích gyakornok egyedül ült az Irodában
és nevetett. Kis noteszében lapozgatott és hangosan nevetett, a noteszben vicceket tartott.
Minden jobb dolgot felírt — persze csak ugy
slágwortokban: zsidó utazik, cigánnyal találkozik, stb. — már kilenc ilyen kis notesze volt
telisded tele jobbnál, jobb viccekkel, de elmondani nem igen tudta, mert elnevette a végét.
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Képtelen volt végigmondani és ez sokszor
bosszantotta, különösen női társaságban
és
ezért néha próbákat tartott magában, most is,
de hiába szenvedélyes nevető volt. Ült a középső nagy asztalnál, a távírókészülék előtt cs
hangosan nevetett. Amint Bergen árnyékát meglátta az ablak előtt elsuhanni, eltette a noteszt
és felállott, eléje ment
— Jó reggelt főnök ur.
— Jó reggelt — lassan jött Bergen Antal és
keze, lába automatikusan indította el a megszokott mozdulatokat. — Na mi újság édes
fiam, megkéstem, ne haragudjon — restelkedett, lámpáját leállította a kis asztalra, sapkáját melléje, a fiókból elévette szolgálati szallagját s felhúzta a bluz ujjára.
— ó, kérem főnök ur, ilyen alkalommal,
hiszen különben is... ja? semmi — mutatta a
blokkokat, — két teher jön még felülről, az
egyik üres, petróleumos, 4562, az megáll, aztán letér Hjelmárnak, a másik megállás nélkül
átmegy a határon. Aztán...
— Aztán?! - és felpillantott.
— Aztán semmi — mondta zavartan Bleich
gyakornok, azt már tudta, hogy amit nem kérdeznek, arról nem kell beszélni s Bergen nem
szólt a különvonatról.
(Folyt, köv.)

Házat
legkönnyebben eladhat, vagy v e h e t
h a meghirdeti a

Délmagyarország
apróhirdetései között
Zongora, rövid, páncélkeretes, Baumbach féle, 250 P
eladó. Takaréktár ueca 8,
földszint

Megbízásitól
olcsón eladók:

12 személyes ezflst evSsze", 8—6
drb kanál, kés, villa,
ezüst anfsatz. 3 márványszobor,
401 napig járó Ara, brillláns és
gyémánt gyflrOk, függflk, arany
órák, lánook, srlnhflzt látcső
2 táskagramofon stb. stb.

Tóth

órásnál.

k&toög,
Gerle -féle
Fenyö-Menftol

csak a

cukrot kérje.
Ara 4 0 fillér, a

Kigyó Palikában
Kárász ucca sarkán,
Kiss D.-palota.
25
Garantált tiszta hálószoba
asztal
székekkel,
fehér
szekrény eladó Vadásza.4*

HASZNHLT
bútort, ruhát és a
háztartásban felesleges tárgyakat jól
értékesít a

Délmagyarország
apróhirdetései utján
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Csodaszép filé függöny és
kerek abrosz olcsón eladó.

írógépek
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Felelős szerkesztő: PÁSZTOR IŐZSEF.
Nyomatott • kfadátatejldonos Délm»gy«w>rsiá8
fflrlap. és Nyomflavállatot Rt. könyvnyomdájában
Felelős ftwinvezető! Kleh) SSnrtor.

Francia és angol szabászati tanfolyamra jelentkezőket felveszek

— Legújabb konvvek gazdag választékban a
Délmagyarország kölcsönkönyvtárában.

francia és angol női divatterme
oki. szabász
Kárász ucca 9, Boda fölött

FeSIhivás

N a g yv á r i J á n o s

Modern női ruha szabást
tanulnék »Modern módszer«
jeligére, teljes címmel.

Eladó egy szentbernáthegyt
nagyon poczkos kutya —
Csaba u. 58.

Szeged építtető közönségéhez!

Az Országos Társadalombiztosító Intézet (O.T.I.) Elnöksége engedélyezte a munkaadók, munkások, tisztviselő családi és társasházak építéséhez
nyújtandó
kölcsönök folyósítását. A kölcsön nagysága a saját
telekkel rendelkezőknek 50—60 százalék. Lakbér lekötöttség esetén is. A kamatláb 5—6 százalék. A kölcsön tartama 25 év. Érdeklődni lehet és
megfeleW
díjtalan felvilágosítást nyújt a Kőművesmesterek Országos szövetsége szegcdi csoportja által kiküldött bizottság naponként Ct a. 10—l-ig az Ipartestület kftlönhelyiségében.
232

