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Ispán ép oly kevéssé élezi ki, mint az elődje.

e l n ö k

Ép oly kevéssé keresi az ellentéteket, mint az
elődje. S ép oly áttekintéssel, meleg érdeklődéssel keresi a békitő elsimítást s a nagy öszszefüggéseket, mint az elődje.
Világfelfogásunkból, pártállásunkból és politikai meggyőződésünkből folyó kötelességeinkhez sosem leszünk hütelenek. De ugy
érezzük, hogy ép ebből a világmeggyőződés-

Modorát és módszerét, ha nem érnek meglepetések, már ismerjük. Mikor este tiz órakor
először robogott be vele a vonat a meglehetősen gyengén világított szegedi pályaudvarra, csak hatósági urak várták. Velük is akkor ismerkedett meg. Kint a perronon. Hűvösben. Sötétben.
Azóta jó néhányszor Járt Itt. Tájékozódott1
Ismerkedett. Puhatolódzott. Installálták. Az
installációs közgyűlésen bestédet
mondott,
amelyben azonban nem pártszempontok,
hanem várospolitikai, országos és emberi célkitűzések domináltak. Az ellenzék szónokai
nem támadták. Kritikát mondtak. De nem
róla. Neki, várospolitikai és emberi célkitűzéseihez, támogatásukat helyezték kilátásba.
Ma már szegedi lakos. Ügyeinkkel lassankint megismerkedik. Sérelmeinket és veszélyeinket magáévá teszi s elhárításuk érdekében fáradozik. Tudtunkkal már is vannak
e téren sikerei. A trianoni béke, mondta installációs beszédében mély meghatottságot
keltve, vándorbotot kényszeritett a kezébe. A
nemzeti ügy vándorai Szegeden meleg otthonra fognak találni. Viszont ki lásson mélyen bele, ha a nemzeti ügy vándora nem,
a Klebelsberg-féle koncepcióba ? Abba a koncepcióba, «mely a munkát,
az alkotást, a
fejlődést, a politikai és felekezeti türelmességet hirdeti a neonacionalizmus elmaradhatatlan elemei gyanánt. Abba a koncepcióba,
amely a legnemzetibb és legátfogóbb volt az
utóbbi évtizedekben. Abba a koncepcióba,
amelynek az élén a városi gondolat ragyog,
az a gondolat, amely a lebilincselő szépségű, világvárosi Budapest mellett nem falut
akar szerte e hazában, hanerflűihi-olvasni tudást, kulturát a községben, Tcépzettséget a
megyei városban is, pezsgő életet, emelkedett szellemet és fejlődő emelkedettséget
azon a néhány gócponton — elsősorban az
ízig-vérig magyar lakosságú Szegeden —
amely megmaradt nekünk.
S szombaton lezajlott az uj főispán bemutatkozásának utolsó aktusa: az elnöklés a
közgyűlésen. Olyan közgyűlésen, amelynek
nincs ünnepélyessége, legföljebb csak az,
amelyeit a munka és kötelességteljesítés fényétől nyer.
A szombati közgyűlés nem volt
nagy közgyűlés. De tárgyainak sokfélesége,
választásainak zajossága, egyes vitaanyagoknak a politikummal való érintkezése, olykorolykor kényes helyzetek és összetűzések erőpróbára tették a képességet s megmutatták a
szellemet. Hideg nyugalom, de határozottság, a legvégső határig elmenő finom előzékenység, de igazságérzet és erély is a vezérlő motívumai ennek a szellemnek. A szegedi közgyűlésen sokszor volt a vita szétfolyó. Ezentúl, ugy látjuk, nem lesz. A szegedi közgyűlésen többször részesültek városatvák az elnöki székből
megnemértésben,
türelmetlenségben, sőt olykor — hogy megérdemelten vagy megnemérd emelten, más
lapra tartozik — lekicsinylésben is. Ezentúl,
ugy látjuk, ez is végleg elmarad.
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bői, melyhez lelkünk egész hevével ragaszkodunk, következik, hogy a főispánról se
mondjunk mindig jót, de el se hallgassuk a
jót, ha felismertük. Az ellenzék ma azt hiszi, hogy Bárányi Tibor, a legújabb szegedi
polgár, nagy erőssége lesz a társadalmi és
politikai béke kiteljesedésének, a Szegedért
sokaktól vállalt önzetlen munkának s a szociális belátás térhódításának.

Daladier öt tárcát ajánlott fel
a szocialistáknak

A francia szocialisták parlamenti frakciója hallandó résztvennl az n| kormányban
(Budapesti tudósítónk telefon jelentése.) Párisból jelentik: Daladiernak hétfő estig nem
sikerűit megalakítani az uj kormányt. Lebrun
elnöktől keddig haladékot kért, amit meg is
kapott. A dezignált miniszterelnök hétfőn délelőtt a szocialistákkal tárgyalt, akikrek öt tárcát ajánlott fel a kormányban. A szocialista
párt parlamenti frakciója ülésben foglalkozott
az üggyel és 64 szavazattal 17 ellenében kimondotta, hogy hajlandó résztvenni a kormányzásban. A frakció egyúttal intézkedett,
hogy a párt országos tanácsa kedden összeüljön, mert ebben a kérdésben a végső döntés
az országos tanácsot illeti. Tekintettel arra,

Hitler

hogy az országos tanács sokkal radikálisabb a
parlamenti frakciónál, a hétfői döntésnek egyelőre csak elvi jelentősége van.
Páris, január 30. A Paris Midi értesülése
szerint Daladier az előző kormány tervezetével
szemben kevesebb adóemelés és messzemenő
takarékossági intézkedés révén akarja elérni a
költségvetési egyensúlyt Lehetséges, hogy még
ma este megalakul a kormány. A február havi
felhatalmazási javaslatot azonban, amely sürgősségére való tekintettel holnap kerül a képviselőház elé, még a lemondott kormány fogja
megszavaztatni, mert a felhatalmazási javaslatot folyó ügynek tekintik.

HefoSff

a német birodalom kancellárja

Hindenburg hétfőn kinevezte Hitler kormányát — Papén helyettes kancellár
Óriást izgalom Németországban
Berlin, január 30. £apen volt kancellár,
mint „homo regius", tegnajTSs Kiá szakadatlanul tárgyalt a pártokkal, majd ma délben újra kihallgatáson jelent Jneg Hindenburg elnöknél jelentéstétel végett. Tudvalevő volt,
ho^y Papén most Hitlert fogja Hindenburgnak
ajánlani, a válasz azonban bizonytalan volt.
A kihallgatáson később Hitler is megjelent. A
délelőtti elnöki tanácskozások során, melyet
délelőtt már döntőnek érzett egész Berlin, jelen volt Hindenburgnál Hitleren és Papcnen
kivűl Hugenberg, Görinj», Frick, SchmidtHannover és Blomberg tábornok, óriási meglepetést keltett azután déli fél 1 óra tájban a
hir, hogy
Hindenburg Hitlert birodalmi kancellárrá nevezte ki,
Hitlernél már készen Is volt az u j birodalmi
kormány névsora, melyet nyomban előterjesztett.
Hindenburg az u j kormánvt kinevezte.
Az u j kormány a következőkhói áll:
Papén volt birodalmi kancellár lesz a helyettes kancellár és Poroszország birodalmi
biztosa.
Külügyminiszter: Neurath báró.

Belügyminiszter: Frick dr., volt államminiszter, a birodalmi gyűlés tagja.
Hadügyminiszter: Blomberg tábornok.
Közélelmezési és mezőgazdasági miniszter,
valamint gazdaságügvi miniszter: Hugenberg
dr. titkos tanácsos, a birodalmi gyűlés tagja.
Pénzügyminiszter: Schwerin-Korsigk gróf.
Munkaügyi miniszter: Seldte Ferenc.
Posta- és közlekedésügyi miniszter: EltzBűbenach báró.
A légi közlekedés birodalmi biztosa, mint
tárcanélküli miniszter: Göring, a birodalmi
gyűlés elnöke.
Gereke dr.-t, a munkaalkalmak előteremtésének birodalmi biztosát megerősítették tisztségében.
Az igazságügyminlszteri tárca egyelőre betöltetlen.
Göring megbízást kapott a porosz belügyminiszter teendőinek ellátására is.
, Hitler birodalmi kancellár még ma tárgyalási kba bocsátkozik a centrummal és a bajor
néppárttal. Az ui kormány ma délután őt órakor tartia első ülését.
Hitler és minisztériumának fagjai az elnök
előtt letették a birodalmi miniszteri törvényben előirt esküt.

Hitler az alkotmány keretei között...
(Büdaoesti tudósitfmk telefon jelentése.) Berlinből jelentik: A_Hitler-kormány legkésőbb
egy héten belül bemutatkozik a parlamentben.
Az ülés pontos időpontját a birodalmi gyűlés
elnöksége a kormánnyal egyetértőleg állapit ja
meg.

A főispán a kormány politikai irányának a
képviselője Szegeden.
Ezzel az iránnyal
szemben állunk. Ez azonban nem befolyásolhat se kormányintézkedések, se a kormány szegedi képviselőjének a megítélésében. Annyival inkább, mert a minden áron
való politikai szembenállást a mostani fő-

'A parlamenti Helyzet további alakulása a centrumpárt magatartásától
függ.

«

Ha a centrum nem hajlandó a kormánnyal
való együttműködésre, vagy legalább is nem
Helyezkedik a semlegesség álláspontjára, akkor Hitler feloszlatja a parlamentet és kiirja az
uj választásokat
Az u j kormány megalakulásával gyökeres
változások várhatók a magasabb állami pozíciókban. Az elsők között távozik Luther doktor, a Birodalmi Bank elnöke, akjnek helyét
Schack doktor foglalja ei.
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mindazoknak, kik az ártalmatlan és tisztán természetes hashajtó ásványvizek iránt, nagyobb hizalommal viseltetnek,
SchmMthauer

V

A

hatékony forrás-sókban CgCSZ E1ÍÍÓ PflT 1 eggazdagabb
ilynemű ásványvize. Rendszerint már kisadag, 7* vagy
vt pohár elegendő, miáltal a nagyobb mennyiségek
fogyasztása feleslegessé válik, tehát gazdaságilag is
viszonylag a legolcsóbb.

A berlini nemzeti szocialisták viharos lelkesedéssel ünnepelték Hitler kancellárságát A
Kaiserhof előtt többezer főnyi tömeg álldogált,
amely előtt az uj kancellár többször megjelent.
Hitler délután 3 órakor ment átvenni hivatalát, az ünneplők oly szorosan körülvették kocsiját, hogy rohamosztagoknak kellett utat
r.yitníok.
A Hitler-kormány hétfőn délután megtartotta

első minisztertanácsát,

amelyen Hitler nagy beszédet mondott a hétfői
nap történelmi jelentőségéről. A minisztertanács után sajtófogadás volt. Frick belügyminiszter tájékoztatta az újságírókat a kormány
programjáról. Kijelentette, hogy
I a kormány minden tekintetben az alkotmány keretei között akar maradni
és nem tervez alkotmányreformokat
sem, sőt még a kommunista párt betiltására sem gondol.
A rohamcsapatok államosításának hirét !s megcáfolta. A kormány súlyt helyez
a sa jtó szabad véleménynyilvánítására,
de az álhireket és az izgatást megtorolja.
A Hitler-kormány ellen hétfőn este már
beérkeztek
az első bizalmatlansági Indítványok,

melyeket a szociáldemokrata párt és a kommunisták jegyeztek be.
A szociáldemokrata párt végrehajtóbizottságuí keddre táviratilag összehívták.
A lapok általában nem fogadják Hitler
kancellárságát olyan izgalommal, mint az várh;.ló volt és még a baloldali lapok sem használnak éles hangot. A baloldali lapok kommentáriainak vezérmotivuma ez: a történelem
Ítélőszéke előtt most már minden felelősség
Hindenburgot terheli.

A szociáldemokraták kiálíványa
A szociáldemokrata párt elnöki tanácsa és
parlamenti frakciója az esti órákban kiáltványt bocsáitott ki a munkássághoz, amelyben élesen tiltakozik az u j kormány összetétele ellen. A kiáltvány kijelenti, hogy a munkásság a legvégsőbb eszközöktől sem fog vlszszaríadni, ha azt látná, hogy a kormány alkotmánvellenesen kívánja gyakorolni a hatalmat
A kiáltvány végül higgadtságra és fegyelmezettségre szólítja fel a munkásságot.
Hitler hivei hétfőn este nagy fáklyás menetet rendeztek. Az elnöki palota és a kancellári
hivatal előtt Hindenburgot és Hitlert éltették.
A külvárosokban a kommunisták tüntetéseket kíséreltek meg, de a rendőrség minden
megmozdulást elfojtott.

P pénziinvitiiníszfer
tájékoztatta a kormányzót a pénzügyi rendeletekről
»Az utolsó erőfeszítés«
Budapest,
fanuár 30. Irrtrédy Béla pénzügy
miniszter kedden délelőtt kihallgatáson jelent
meg a kormányzónál. Részletesen ismerteti';
az államfő előtt az ország pénzügyi és gazdasági helyzetét és a kedden előterjesztendő rendeleteket A miniszter a képviselőház keddi

ülésén nagy beszédben Ismertet! a kormány
pénzügyi politikájának az elgondolását és szükségessé vált Intézkedéseket. Ezek kőzött szerepelnek adóemelési tervek Is. Be fogja jelenteni a Házban, hogy ez az utolsó erőfeszítés,
amit a kormány kíván a társadalomtól.

Egy tisztiorvos a síkos Járdáról
a villamos alá zuhant, amely halálra gázolta
(Budapesti tudósítónk telefonjelentése.) A
hőmérséklet az esti órákban lényegesen emelkedett a fővárosban, ólmos eső "kezdett esni,
amely a járdákon megfagyva akadályozta a
forgalmat. Igen sokan szenvedtek kéz- és lábtörést Becker Ármin tisztiorvos a járdáról a

K e d v e l ő

villamos alá csúszott. A kocsi halálra gázolta.
Szegeden Is feljebb szállott a hőmérséklet a
délutáni órákban. Megeredt az ólmos eső is,
amely rendkívül síkossá tette az utakat. Súlyosabb baleset azonban nem fordult elő.

esetben

hat héten belül megkezelhetik
az OTI-székház építését

na*, az Angol-Magyar Bank szegedi Igazgatójának felkérésére eljárok majd a földmüvelésügyi minisztériumban és megérdeklődöm, hogy
mi történt azzal a tervezettel, amelyet Gál
igazgató küldött fel még a múlt év novemberében a földbirtokpolitikai központ felálli! ása
ügyében. Ugyancsak a földmüvelésügyi minisztériumban bemutatom majd az alsótrnvai jégkárosultak kérvényét. Az alsótanyalak azt kérik a minisztertől, hogy minősitse segéllyé a
számukra kiutalt vetőmagkölcsönt, mert a mult
évi aszály- és rozsdakárok miatt a vetőmag
árát nem tudják megfizetni. A Délmagvarországl Kertészeti Egyesület kérelme ügyében is
eljárok. A szegedi fakertészek kívánsága az,
hogy adjon a kormány olcsó védőszereket a
paizstetü ellen és adjon engedélyt arra, hogy
a fagyos napok után a város Ínségmunkásokkal végeztethesse el a gyümölcsfák permete-ését. Kérik továbbá, hogy küldjön ki a miniszter valakit Bécsbe, aki lehetőséget teremtene a fertőtlenített gyümölcsfacsemeték exportálására és aki visszaállítaná az osztrák
piacon a szegedkörnyéki csemeték régi jóhírét. De kérik azt is, hogy a miniszter rendelje el az újszeged! állomás melletti ciánozó
kamra továbbépítésé*. A kamra épi'ését ugvartis
megkezdték, de aztán abbahagyták. El logok
járni a szegedi Disco kötöttárugyár ügyében
is. Ez a gyár ugyanis kénytelen volt abbahagyni a munkáját, mert áruja a magas vámok
miatt versenyképtelenné vált az angol piacon.
Ha a kormány engedélyt adna társaskompenzációs üzletek kötésére, akkor Ismét megkezdhetné a munkát és egyszerre száz munkást juttathatna keresethez. Az én közbejárásom egyetlen feltétele az volt, hogy a gyár az engedély
megszerzésekor nyomban kezdje meg üzemét
és nyomban alkalmazzon száz szegedi munkást.
A főispán Szeged város országgyűlési
kép.
viselőivel
együtt az OTl székházépítése
ügyé.
ben ts el fog járni a pénzügyminiszternél,
akitől a székházépítéshez szükséges 300-350.000
pengő sürgős kiutalását kérik. Kőrmendy Mátyás érintkezésbe lépett ebben az ügyben a
város másik két képviselőjével, Rassay Károlylyal és Kéthly
Annával, akik természetesen
áronnál készségesen vállalkoztak a közös akcióra. Az építkezés ügye különben annyira előrehaladt már, hogy az anyagi kérdés megoldása esetén azonnal zárt pályázatot Írnak kl a
terv elkészítésére. A pályázatra kél
budanrs'l
és három szegedi
építészt hívnak
fel. Ha a
pénzügyminiszter teljesíti a küldöttség kívánságát és biztosítja az építkezés költségeinek
kiutalását, hat héten belül, tehát az építést
szezon legelején megkezdhetik
a munkát
Sze.
geden.

Hadik János győzöl!
Bodvaszilváson
Bedvaszllvás,
január 30. Vasárnap zajlott le
Bodvaszilváson az Időközi választás, amelyen
két jelölt indult: gróf Hadik János, mint pártonkívüli ellenzéki és vitéz Szalay László, a
Nemzeti Egységpárt hivatalos jelöltje. A választás ideje alatt tizenöt képviselő
tartózkodott a kerületben,
a jelöltek támogatására. A
választás gróf Hadik János diadalát eredményezte. Kezdettől fogva Hadik vezetett néhány
szavazattöbbséggel, végül is gróf Hadik
János
győzött
140 szótöbbséggel.
A választás izzó
hangulatban, de rendzavarás né'kül zajlott le.

MOZI

Baranyl főispán közbenjárása kQlönbőző minisztériumokban

(A Délmigijarország
munkatársától.)
Bárányt Tibor főispán hétfőn Budapestre utazott, ahonnan csak a hét végefelé tér viszsza, mivel egyszerre kívánja elintézni az öszszegyüH elintéznivalókat a kü'ö:ibözj minisztériumokban. Elutazása előtt utiprogramjáról a
következőket mondotta a
Délmagyarország
munkatársénak.
— Utazásom legfontosabb célja az, hogy a
város ügyeiben eljárjak a különböző minisztériumokban. A szegedi kereskedelmi és iparkamara külön felkérésére utánanézek az ítélőtábla ügyének. A közgyűlés leguLóbbi határozata alapján
kereskedelmi minisztériumban

eljárok majd a szeged-bajai
ut kelébiai szakasza ügyében. Ennek az útszakasznak azért
lenne nagy jelentősége Szeged szempontjából,
mert uj területek kerülnének igy közelebb a városhoz, amely igy valamilyen kárpótlást kapna
elvesztett hinterlandjáért.
— A belügyminisztériumban körülbelül kétezer pengős kiegészítést ké»ek ahoz az ezerötszáz pengőhöz, amelyet a szegedi vállalatok
és magánosok adtak össze a tanyai Ínséges
gyermekek felruházására. Próbálok segélyt szerezni a Katolikus Növédő által fenntartott intézmények és a MANSz számára, buzasegélyt
kérek az ujszegedi ínségeseknek. Gál Miksá-
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Szünet!

Szünet1

24. 1

Zsifvav Tibor intervencióiéra maradt el eddig
az Ítélőtáblai törvényjavaslat benyújtása
Lázár IgazságSgyminiszfer a legrövidebb időn bellii a képviselőház elé terjeszti
a javaslatot
(A Délmagyarország
munkatársától.)
Nagy
feltűnést keltett Zsitvay Tibor volt igazságüsvminiszlternek a „Hétfői Újságban" közölt
az a nyilatkozata, amely szerint a szegedi Ítélőtábla területének kibővítése egyelőre nem
aktuális és ezért halasztotta el a kormány az
erre vonatkozó törvényjavaslat
benyújtását.
Zsitvay Tibor szerint a táblák területi kérdését
nem lehet különállóan elintézni, hanem össze
kell kapcsolni a közigazgatási területek rendezésével és a pénzügyi igazgatás átszervezésének kérdésével.
Mivel a törvényjavaslat befnyujtása a képviselőház szerdai ülésén nem történt meg, a benyújtott javaslatok között az ítélőtáblák területének rendezésére készített javaslait nem szerepelt, Zsitvay volt igazságügyminiszter nyilatkozata komolynak látszott, már csak azért is,
mert Zsitvay Tibor elnöke a kormánypárt igazságügyi bizottságának és országgyűlési képviselője amnak a Kecskemétnek,
amely legutóbb
tiltakozott a kecskeméti törvényszéknek a szegedi táblához való átcsatolása ellen.
A Délmagyarország
munkatársa kérdést intézett ebben az ügyben dr. Pálfy József polgórmesterhelyettesbez, aki a
következőket
mondotta:
— A volt igazságügyminiszter nyilatkozata
engem is nagyon meglepett, mert
semmiféle
értesülésünk
nincsen
arról, hogy az igazság-

ügíjminiszter
elállt volna
eredeti elhatározásától. Amit a volt igazságügyminiszter mond, az
nóvum, de mivel Zsitvay Tibor igen komoly
ember, nyilatkozatát csak komolyan lehet
venni. Ha a javaslat benyújtása tényleg azért
maradt el, mert a kormány össze akarja kapcsolni a táblák ügyét a közigazgatási területek
és a pénzügyi igazgatás átszervezésének kérdésével, akikor a szegedi egyetem közpomfti intézetének elhelyezése is elveszti egyelőre aktualitását, mert a régi táblaépület
visszaadását
azzal az indokolással
rendelte el az
igazságügyminiszter,
hogy a megnagyobbítandó
területű
táblának
szüksége van nagyobb
épületre.
- — A három kérdés összekapcsolásának terve különben nem uj keletű terv, az felmerült
a táblai kerületek rendezésének tárgyalása során, de akkor Lázár igazságügyminiszter határozottan kijelentette, hogy bár a másik két kérdéssel is foglalkozni kell, a táblák
területikérdését azoktól függetlenül
kell és lehet megoldani. A javaslat különben már a
minisztertanácson is keresztülment
és ahhoz a miniszterelnök is hozzájárult, tehát nem valószínű, hogy
ha benyujüását el is halasztják, lényegén változtasson a kormány. Holnapra különben már
többet fogunk tudni, mert dr.
Láng-Miticzlaj
Ernő a szegedi tábla elnöke Budapesten van
és ma tárgyal az ügyben az illetékes tényezőkkel.

Lázár Andor igazságügyminiszter változattanul
fenntartja javaslatát
(Budapesti
tudósítónk
telefonjelentése..)
A
Délmagyarország
budapesti muikatársa érdeklődött ebben az ügyben a lormánvhoz teljesen
közelálló és teljesein beavatott helyen, ahol a
következő nyilatkozatot kapta:
— A kormány a táblák területének rendezésére vonatkozó javaslatolt tényleg nem terjesztette még be, még pedig azért nem, mert Zsitvay Tibor volt igazságügyminiszter,
aki a
Nemzeti
Egység Pártja
igazságügyi
bizottságának elnöke, kérte a javaslat
beterjesztésének
elhalasztását.
Kívánságának lényege az volt,
hogy a kormámy addig ne terjessze a Ház elé
ezt a törvényjava slatot, amiig azt a párt igaz-

ságügyi
bizottsága
lee nem tárgyalja.
Zsitvay
Tibor kétségtelenül azért interveniált, mert
reméli, hogy Kecskemét
javára sikerül
valami
módosítást
elérnie a
javaslaton.
— Lázár Andor igazságügyminiszter azonban szigorúan
megmarad
az eredeti
javaslat
mellett, amely teljesen egyezik a
miniszterelnök felfogásával
is, igy téhát a javaslat
benyújtásának
elhalasztása
lényegileg
nem jelent semmit.
Különben, sincs hosszabb időről
szó, mert a párt igazságügyi bizottsága már ma
este letárgyalja a javaslatot, amely tehát a
legrövidebb
időn bélül a Ház elé kerülhet.

Az igazságügyi bizottság ülésén
csak az fgazságüpyminlszter és a volt igazságügyminiszter jelent meg
A fagok részvétlensége miatt elmaradt az Ölés
(Budapesti tudósítónk telefonjelentése.) A
Nemzeti Egység Pártjának igazsagügyi bizottságát hétfő estére hívták össze. A napirend jén
az ítélőtáblák területi arányosításáról szóló
törvényjavaslat szerepelt. Tárgyalásra azonban nem kerülhetett sor, mert az ülést a tagok
részvétlensége miatt nem lehetett megtartani.
Csak ketten jelentek meg a kitűzött
időben: Zsitvay Tibor, a bizottság elnöke és Lázár Andor igazságügyminiszter, a törvényjavaslat készítője.
Arra a kérdésre, hogy a javaslat a közeljövőben a Ház elé kerül-e vagy sem, tel jesen megbízható információt szerezni nem sikerült,
azonban a Délmagyarország budapesti munkatársának jól informált forrásból szerzett értesülése szerint Lázár Andor igazságügyminiszter azt tervezi, hogy

csolják ezt a javaslatot a közigazgatási területek rendezésének kérdésével.
WSaSusiiáí
h á r o m
k ö l c s ö n Asisztria
Budapest, január 30. Felszegi Róbe-t, a pestvidéki törvényszék vizsgálóbírója kijelentette,
hogy a bécsi törvényszék három hétre hajlandó
kiadni Matuskát, de csak ugy, ha a ko-Hiány
megígéri a három hét múlva történő
visszakisérést. A pestvidéki törvényszék jelentést tett
az igazságügyminisztériumnak és most a feltételekről a döntés a minisztériumtól függ.

az igazságügyi bizottság tagjainak
részvétlensége miatt most már a bizottság megkérdezése nélkül a lehető
legrövidebb időn belül a Ház elé terjeszti a javaslatot.
Ha az igazságügyminiszternek ez az elhatározása tetté válik," a legnagyobb valószínűség
amellett szól, hogy az igazságügyminiszter azt
az eredeti javaslatot fogja beterjeszteni, amely
a szegedi tábla területének kibővítéséről is tartalmaz rendelkezéseket. Előreláthatólag a közeli napokban eldől, hogy a javaslat most kerül-e a parlament elé, vagy pedig összekap-

Fstór ló 15-íir tart
azs

olcsó
téli vásár

Lusztig Imre
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Göüibis Gp!a
és Bethlen István Debrecenben
Debrecen,
január 30. Gömbös
Gyula vasárnap délslőtt Debrecenien mondott beszédet,
Bethlen István képviselői beszámolóján, ame'y
egysze"smind a Nemre i Egység Pártjának zászlóbontó gyűlése is volt. Az Arany Bikában zajlott le a nagygyűlés. Először gróf
Bethlen
István beszélt, aki azt hangsúlyozta, hogy teljes erővel, meggyőződéssel támogatja Gömbös
miniszterelnököt és hogy semmiféle cselszövés nem képes kettőjük közé éket
verni.
Egyetért Gömbössel a 95 pontjával, kettőjük
világnézete is egyforma. Lehetséges, hogy a
kormányprogram egyik-másik pontját ő máskép szövegezte volna meg. ez azonban csak
stílusbeli differencia. Gömbös u^y tetteiben. mir>t
szavaiban uj stílust honosított meg. Beszélt a
válságról, amelyet mint mondotta, nem lehet
csupán belpolitikailag elintézni, mert az szorosan összefügg a külpolifik£ihely7ette'. Pestedében ki'ért azokra, akik az ő pazarlásait emlegetik. Kijelentette, hogy ő az é'.et miniszterelnöke akart lenni és nem a halálé. A közterhek valóban súlyosak és szükség van a takarékosságra. Nsm lehet olyan ideális adóterveket várni, amelyek lényegesen csökken'.enék a
közterheket.
Gömbös Gyula mondott ezután beszédet. Ismertette programját és beszélt a külpolitikai
helyzetről, valamint a gazdasági felidatokról
és kitartásra szólította fel a gyűlés közönségét.
A belpolitikai kérdésekkel kapcsolatban az érdekképviseleti rendszerről szólott. Reméli —
mondotta —, hogy az érdekképviseleti rendszer
kiépítésével sikerűiní
fog neki a szakszervezeteket feleslegessé
tenni
és nem kell
majd
a magyar munkásság
ügyeit külföldi
fórumok
elé
vinni.
A gyűlés után Gömbös és kísérete Hajdúböszörménybe ment, ahol átvette a
község
díszpolgári oklevelét. Hétfőn reggel a miniszterelnök Debrecenből Nyíregyházára utazott.
Félíizenkettokor kezdődött a Korona-szállóban
a Nemzeti Egység Pártjának nagygyűlése, amelyet Uj falusi r Dezső felsőházi tag nyitott meg.

mert a mai időkben fontos és nélkülözhetetlen. Mindenkinek érdekében áll, hogy ha eddig nem volt,
mielőbb szerezzen be rádiókészüléket. A négypólusu
hangszóróval egybeépitett 3+1 lámpás 7033-as Orion
rádió megfelelő szórakozást nyújt. Bármely rádiőkereskedő készséggel bemutatja.
Gyártji: 0rion
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BOROS MIKSA cé,
Széchenyi tér 15.

Esti riport
(A DélmagyarorszAg munkatársától.) Rendőri
riportot kell írni egy kéthetes csecsemőről, mert
„előállították"...
Tegnap este történt, az egyik külvárosi uccában, ahol a hideg sokkal fájóbb, sokkal erősebb,
mint a belváros magas házai között. A rendőr
az egyik kapumélyedésbe
húzódva, bundájába
hurkolózva álldogált. Időnként topogott, összeütögette bokáját, tenyerét, mert ugyancsak fázott.
Fgyszercsak gyanús zaj ütötte meg a fülét. Meszsziről jött a zaj, de a tapasztalt rendőrfül azonnal felfogta. El is indult a hatalmas bunda, hogy
megkeresse a zaj okozóját. De néhány lépés után
megállott, mert már nem hallott semmit. Kis idő
múlva újból hallatszott a zaj és most már tisztán kivehető volt, hogy valaki sir. Mégpedig gyermek, sőt, ha igaz, egy csecsemő.... Nem kellett
sokáig keresgélni: Ott feküdt az egyik kapu-alatt
egy csomag, abból jött a sírás. A csomag egy
csecsemőt
tartalmazott, egy kékre fagyott arru, kisirt szemű, sirástól berekedt, félig halott
kislányt.
— Ejnye, ezt kitették — mondta a rendőr...
Szép apád van, mondhatom. — tett
szemrehányást a gyereknek, aki ebből ugyan egy szót se
értett, de újból sírni kezdett.
Foltos, szakadt hérosz kendőbe volt bugyolálva a kislány, az arcát egy szalvéta födte, hogy
megvédelmezze a hidegtől.
A rendőr karjára vette a gyermeket és kis ar. át odanyomta a meleg báránybőrhöz. Még rá is
lehelt egyet-kettőt, azután óvatosan megindult
vele az őrszoba felé. A gyermek elhallgatott, már
nem sirt. Lehet, hogy apja karján sejtette magát,
annyi szeretettel emelte magasba a rend őre. Az
ucca teljesen kihalt volt, az anyának nyoma sem
látszott...
Az őrszoba melegében kipakkolták a kicsikét.
— Jelentem, hogy előállítottam — jelentette a
rendőr felettesének. Csavargáson értem és nem
tudta igazolni magát — tette hozzá mosolyogva.
— Hogy hívnak? — tréfáltak tovább a rendőrök
a gyermekkel.
— Miért csavarogsz éjnek idején, kéthetes létedre? Mi lesz belőled, ha megnősz?...
De erre a gyermek éppemugv nem tudott válaszolni, mint az előző kérdésekre. Csak nézett,
az előtte ismeretlen világra, nagy, ámuló, kék
szemmel, még a szája is tátva maradt...
így lett belőle rendőri riport, mert belekerült
az eseménynaplóba és számot kapott. A baba a
rendőrségről egyenesen a menhelyre került és

S

I most onnan küldi üdvözletét és üzenetét az édes| anyjának.
Ez az üzenet — körülbelül — igy szól:
— Meg tudlak érteni és nem haragszom rád.
Az élet nagyon nehéz, velem együtt még nehezebb

Fimten elő
a legjobb rádióujságra,

RÁDIÓ ÉLET-r?
Előfizetés! ár:
1 évre P 10 —, V» évre P 5*50,
V« évre P 2*80, 1 hóra P í'~.
Kiadóhivatal:
Budapest, IV., Károly király
uí 10. szám.

lett volna. Bár én igazán keveset eszem egyelőre
és a toalettem sem költséges, mégis elhiszem,
hogy terhedre voltam. Ha a gazdasági viszonyok
javulnak, légy szíves és jelentkezz értem, csókol
leányod a menhelyről...
K. Gy.

Ast ujsszegedi
Emeletráépítés

helyett

a

isteola

uf építkezés
városnak

(A Délmagyarország munkatársától.) A szegedi városházán évek óta bajlódnak az ujszegedi
iskolakérdés megoldásán, de mindezideig nem találtak alkalmas megoldást rá. A jelenlegi helyzet
tarthatatlanságát kölcsönösen és többszörösen elismerték már a hatóságok, megállapították, hogy
az ujszegedi iskola jelenlegi elhelyezése tűrhetetlenül egészségtelen, sürgős szükség van a nedves,
alacsonyfekvésű helyiségekben elhelyezett osztályok kitelepítésére. Néztek is megfelelő más elhlyezés után, kísérleteztek számos kombinációval,
de eredménytelenül. Pedig már azt is megállapították, hogy az uj, tehát a mostani tanévet ezekben a kifogásolt tantermekben nem kezdheti meg
az iskola. Természetesen mégis megkezdte, mert
időközben más megoldást nem találtak az illetékesek.
A legutolsó terv az volt, hogy építtessen uj
emeletet az iskola régi épületére és ezen az uj
emeleten helyezze el azokat az osztályokat, amelyek jelenleg a nedves pinceodukban vergődnek. A
mérnöki hivatal megbízást is kapott a tervek és
a költségvetés elkészítésére. A költségvetés nemrégen készült el és kiderült belőle, hogy az emeletráépítés nem kevesebb, mint harmincötezer
pengőbe kerülne. Ezzel azután el is szunny""
mét a dolog, mert a városnak még megközelítőleg
sínes ennyi pénze iskolabővítésre.
ITaueser Rezső Sándor vezetésével hétfőn megjelent dr. Pálfy József polgármesterhelyettes előtt

— /Ja pénze

lenne

az ujszegedi szülők küldöttsége. A küldöttség memorandumot nyújtott át a polgármesterhelyettesnek. A memorandumban az emeletráépítés helyett
azt ajánlják az ujszegediek a városnak, hogy építtessen inkább uj iskolát Ha azt a harmincötezer
pengőt, amennyibe az emeletráépítés kerülne, hozzáadja a város az ujszegedi iskola becsértékéhez,
huszonötezer pengőhöz, kitelik belőle az uj iskola
ára. Ebben az esetben a régi iskolaépületet akár
eladhatja a város, akár más, fontos közcélra használhatja, az uj iskolát pedig azon a helyen és
olyan nagyságban építtetheti föl, amely a legjobban megfelel. Az ujszegediek az uj iskola helyéül
a Temesvári-körutat jelölik ki és beadványukban
kifejtik, hogy ez lenne a legjobb megoldás, mert
a Temesvári-körut fekszik ma Újszegednek leginkább a középpontjában. Újszeged ugyanis ebben
az irányban fejlődik tovább.
Dr. Pálfy József polgármesterhelyettes kijelentette a küldöttség előtt, hogy a város hatósága
foglalkozni fog a kérdéssel, amely ebben a formában tényleg a legészszerflbbnek mutatkozik, csnk
az a baj, hogy a városnak nincs harmincötezer
pengője sem az emeletráépítésre, sem az nj építkezésre. Ila még is ugy alakulna a helyzet, hogy
lehetőség kínálkozna a szükséges összeg előteremtésére, akkor föltétlenül figyelembe veszik az ujszegediek által ajánlott uj megoldást, amely az
eddig fölmerült módok között tényleg a legjobbnak látszik.

A vétkesnek látszó nőnek
a uálóner alatt nem iár tartásdíj
A

szegedi

tábla

elül

(A Délmagyarország munkatársától.) A bíróságoknak a házassági törvény értelmében az
volt az állandó gyakorlatuk, hogy a válóperek
folyamán a per jogerős befejezéséig ideiglenes
nőtartást állapítottak meg a nő részére, még
akkor is, ha a per anyagából kitünőleg a nő
vétkesnek látszott. Ezt a több évtizedes gyakorlatot törte át most a szegedi törvényszék,
illetve a szegedi tábla, amikor ugy döntött egy
válóper során, hogy a nőtől megvonja a nőtartást, tekintettel arra, hogy a házasság felbomlása körül vétkesnek látszik.
Az érdekes ügy előzménye a következő:
Egy szegedi hnzasnár már régebben különvált. Későhb megindult a válópör, amelvnek
során az asszonv azt kérte a bíróságtól, hogy
a per idejére állapítson meg részére ideiglenes
nőtartást. Dr. Balassa Jenő, a férj jogi képviselője, ellenezte a kérelmet. A bíróság el is utasította az asszonyt, azzal az indokolással, hogy
az asszonv az ideiglenes nőtartásra méltatlanunk látszik. Ezt a tőrvénvszék a járásbíróság
előtt régebben folvt ideiglenes nőtartási d í j
iránti pör irataiból állapította meg. A járásbíróság ugvanis a perben annvira jutott, hogy
tanukat hallgatott ki és ezek a tanuk nem
vallottak kedvezően az asszonyra. A törvényszék dönté«ét és kötelezte a férjet havi 50 penlához. amely azután megváltoztatta a törvényszák döntését és kötelezte a férjet havi 50 pengő nőtartás fizetésére. A tábla ezt a végzését
ezzal indokolta, hogv a nő ellen szóló bizonyítékok még nem elégségesek arra. hogy ezek
alap'án tőle a nőtartást megvonják. A válópör
tovább folyt és most már itt is tanukat hallgattak ki. Ezek után dr. Balassa Jenő újból
előteríesztette kérelmét és a törvényszék ugy
döntött, hogy az uiabb bizonyítékok nlapián
megvonja a nőtől a tartásdíjat Ezt a döntést
is felfolvamodta az asszony a táblához, amelynek Elekes-tanácsa hozott benne végzést. "A
tábla helybe-nhaTvta a törvényszék döntését,
mert ugy találta, hogy a per során elegendő bizonviték gvüH össze az asszony vétkessége
mellett ugy, hogv a tábla is érdemtelennek talál ia az asszonyt a nőtartásra.
Ennek a táblai álláspontnak azért van elvi
szempontból is fontossága, mert lehetőséget
nyújt arra, hogy a férj már a törvényszéki eljárás során mentesülhessen az ideiglenes tar-

jelenlőséqü

döntése

tásdíj fizetése^ alól, holott az eddigi gyakorlat
szerint a per jogerős befejezéséig. — ami néha
négy-öt évig is elhúzódott — még az esetben
is ideiglenes tartásdíj fizetésére volt kötelezve
a férj, ha a per adataiból kétségtelennek látszott nz asszonv vétkessége.
vranpanuujiimu «1 u m n n n j i w j i i i i n H n n H B i v m wm

H f^incér 140 pengője
(A Délmaggarorszái/
munkatársától.')
Werthc'mer Miksát, a volt Royal-kávé'iáz tulajdonosát nemrégiben sikkasztás miatt feljelentette Meisler
Sándor főpincér. A feljelentés
szerint Meisler amikor te'épett az üzletbe, 2500
pengő óvadékot adott. A kávéházat később
otthagyta és helyéba más főpincér lépett. Az
óvadékot azonbpn nem kapta vissza teljes egészében. csupán 2360 pengőt vett át, a hátralékos 140 pengőt Werthelmer nem akarta megfizetni. Megkísérelte a főpincér, hogy békés
uton hozzájusson a pénzéhez, de a kávés nem
fizetett, mire bűnvádi
feljelentést
tett ellene.
A já"ásbiróság, ahová az ügv került, büntetőparancsot bocsájtott ki a kávés °l!en, aki azonban a büntetőparancsnak ellent mondott és
tárgyalást kért kitűzni. A bíróság már több
tárgyalást tartott az ügyben. A kávéi tagadta,
hogy a 140 pengőt elsikkasztotta volna. Azt
adta elő, h e v els~ámolás>
volt közte
é3 a főpincér között és a kérdéses ősszeggel
Meisler tartozott neki.
A bíróság hétfőn több tanút hallgatott ki
az ügyben, mnjd Wertheirrer Miksát bűnösnek
mondva ki, 80 pengő
pénzbüntetésre
ítélte,
de az itélet végrehajtását felfüggesztette.
Az
ítélet jogerős.
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Eddigi olcsó

Egy próbavásárlással győződjön meg az árak o l c s ó s á g á r ó l a az áru e l s ő r e n d ű

ZSURKÓ JÁNOS

Kossuth Lalos
sugárul 6. sz.

minőségéről.

\éxae meg
szensúciós
áras
Itíra
Italaimat.

M i n d e n ü t t nagy- é r d e k l ő d é s s e l f o g a d t á k v a s á r n a p i b e Jelentésünket — Kivételes, értékes J u t a l m a k a t osztunk
kl előfizetőink között
Az érdeklődésnek
mitiden
eddigi
arányit
felülmúlja
az az érdeklődés,
ame llyel
nemcsak előfizetőink,
hanem a város egész újságolvasó közönsége
foglalkozik
vasárnapi
bejelentéseinkkel.
Levelek, élőszóval
és
telefonon
történő érdeklődések
áradata
tanúsítja,
hogy
azok a kedvezmények,
amelyek
most
már
messze kiemelkednek,
mindenkit
joglalkoztatnak. Vasárnapi
bejelentésünkkel
minden valószínűség
szerint véget sem ért azoknak a
kedvezmenyeknek
a sorozata, amelyekkel előfizetőinknek
lapunkkal
való
szolidaritását
meghálálni
igyekszünk.
A jutalmak,
amelyeket szét fogunk osztani és amelyeknek
listáját alább újból közöljük,
egytől-egyig
értékes darabok.
Takarékossági
szervezetünk,
mint már emiitettük,
most fizeti ki
azokat az összegeket, amelyeket annak
folytán
tudtunk a műit év folyamán
előfizetőink
részére tartalékolni,
hogy azoknál a
kereskedőknél
és iparosoknál
eszközölték
bevásárlásaikat,
amelyek
takarékossági
akciónk
részesei.
Azok
az előfizetőink,
akik ezeket az összegeket felvették. ma élő reklámjai
szerte a városban egyrészt takarékossági
akc iónknak, másrészt
annan
a gondosságnak,
amellyel kiadóhivatalunk
előli .^Lnk ügyeit kezeli. Ezek az előfizetőink,
a
kezeink között lévő látható jelek szerint is. további fellendüléshez
fogják vinni
takarékossági
szervezetünket,
mert lehetetlen, hogy
mindenki
fel ne ismerje azokat az előnyöket,
amelyeket
ez az intézményünk
előfizetőinknek
nyújt. Itt
meaismételjük,
amit ebben
az ügyben
már
mondtunk:
A takarékossági
szervezetnek
tagja
lehet
mindenki,
aki a Délmagyarország
előfizetője
s ahoz, hogy takarékoskod jék, hogy
vásárlásaival kapcsolatosan
visszaszerezze
az előfizetési
dijat, semmi másra nincs szükség, mint
arra,
hocry befáradjon
a kiadóhivatalba,
átvegye a
takarékossági
könyvecskét,
amelynek
a hátlartiára rá van nyomtatva
azoknak a kereskedőknek és iparosoknak
a névsora, akik a takarékossági
szervezet tagjai, ezeknél a cégek-

nél vásároljon
és a takarékossági
könyvecskét
vásárlásai
alkalmával
r. indig magával
vigye.
A jutalmak,
amelyek
előfizetőink
között szétosztásra
nak kerülni, a
következők:

Schöbert—Morpheos-pamlagágy, 240 pengi.
Egy kerékpár, német gyártmány, 240 pengő.
Egy Benyovszky-festmény, 250 pengő.
Egy kristályüveg
dohányzó készlet, .180
pengő.
Egy Schöberl-fotelágy, 180 pengő.
Egy Aristol-gramofon, német
gyártmány.
160 pengő.
Egy télikabát, 100 pengő
Egy csillár, hatlángu, 150 pengő.
Egy férfiöltöny.
(Fekete kabát, mellény,
csikós nadrág) Mérték után, 140 pengő.
Egy jégszekrény, 128 pengő.
Egy redőnyös
amerikai
íróasztal, 120
pengő.
Tizenkétszemélyes lendamaszk asztaHcésglet, 120 pengő.
Egy magyar-perzs^ szőnyeg, 120 pengő.
Egy bőrönd, 90 pengő.
Egy alpakka evőkészlet, 90 pengi.
Egy villanyos teafőző, 80 pengő.
Egy sezlon, 60 pengő.
i
Egy négyrészes zsurasztal, 40 pengő.

Megemlítjük
újból
féláru
jegijnkciónk/rt,
amelyet most már vendégszereplésekre
is kiterjesztettünk.
Vasárnap
este a
színházban
teltház tapsolt Honthy
Hannának
és a nézőteret
nagyrészt
Délmagyarországelöf izet ők töltötték meg, akik akciónk révén kiadóhivatalunkban
féláron váltották meg
jegyeiket
Szabadjon
végül
hivatkoznunk
kölcsőnkönyvtárunkra,
amely a rendes dijak feléért áll
a Délmagyarország
előfizetői
rendelkezésére.

y

Oi telíunésí
lelanószlalós
egy nyoleexer

Egy Kölcsön

Ugy furcsa

pengős

részletei,
Kúriai

(A Délmagyarország
munkatársától.)
Szombaton este a dorozsmai csendőrség a szegedi
ügyészség utasítására letartóztatta Maróthy
S.
István dorozsmai
gazdálkodót,
feleségét és fiát,
Maróthy
Sándort, valamint
Polyák és Molnár
nevü dorozsmai
napszámosokat.
A letartóztatások, amelyek nagy feltűnést keltettek a községben, egy bonyolult polgári perből kifolyólag történtek.
Szombaton este csendőrök jelentek meg Maróthy S. István, Polyák és Molnár lakásán, bekísérték valamennyiüket a községházára és
megkezdték a kihallgatásukat. A nyomozás még
jelenleg is folyik, az öt Letartóztatottat valószínűleg kedden kisérik be a szegedi ügyészség fogházába.
A letartóztatás előzményei évekre nyúlnak
vissza. Maróthy S. István évekkel ezelőtt kölcsönvett Czékus Lajos akkor dorozsmai, jelenleg szegedi
lakos, háztulajdonostól 8000
pengőt. Később Czékus felszólította Maróthyt,

fog-

Kellő
Doroszsmán
per

miati

hogy a nyugta hamisítással
készült, még pedig
valószínűleg oly módon, hogy egy régebben
Maróthyhoz intézett, ceruzával irott leveléből
az eredeti sz ön eget kitörölték
és helyette a
nyugta szövegét
írták. A birórág gyanúsnak
találta
a nyugtát
és ezért
elrendelte
hogy Pál Dezső bírósági szakértő tüzetesen
vizsgálja meg a nyugta papírját, hogy vájjon felfedezhető-e rajta javiíás, vagy törlés.
A szakértő nagyitóüveggel való
vizsgálat
után azt a véleményt terjesztette a biróság
elé. hogy a papirra
előzőleg
nem volt
írva.
Azonban — mondotta —, hogy ezt határozottan
meglehessen állapítani, mikroszkopikus vizsgálatra lenne szükség. Amikor azután erre a vi sfrálatra került volna a sor, a biróság meglepetéssel konstatálta, hogy a gyanús nyugta
eltűnt
az iratok közül. Hiába keresi ék mindenfelé, a
nyugta szőrén szá'án elveszett és többé nem
került elő. Nyomozás is folyt a nyugta után,
de a nyomozás semmiféle eredményt nem tudott elérni.
A törvényszék ezután kihallgatta a két tanút:
Molnárt és Polyákot, akik állítólag jelen voltak
a 8000 pengő visszafizetésénél. Ezek a tanuk
vallották azt ls, hogy Maróthy
S. István kifizette> Czékusnak a tartozását.
Azonban a biróság a tanúvallomások ellenére is ugy látta,
hogy nem fizette meg a 8000 pengőt és marasztaló itéMet hozott. A tábla, ahová fellebbezés
folytán került az ügy, helybenhagyta az elsőfokú Ítéletet, még pedig azzal az indokolással,
hogy Maróthy a kérdéses időben nem is fizethette vissza tartozását, mert nem volt olyan
anyagi viszonyok között, hogy ezt megtehette
volna. A Kúria végül a marasztaló ítéletet
fogerőre
emelte és egyúttal elrendelte, hogy
Maróthy S. István és társai ellen, a fennforogni
látszó hamis eskü, okirathamlsltás
és hamis
tanuzásra
való rábírás büntette miatt a bűnvádi eljárás meginduljon.
Néhány nappal ezelőtt kézbesítették kf a jogerős ítéletet, melynek alapján az ügyészség elrendelte a letartóztatásokat.

Elszakai támadás
(A Délmagyarország
munkatársától.)
Ve«
napról hétfőre virradó éjszaka Ismeretlen tettesek megtámadták Kéri József 33 éves szenfcmihálytelki gazdálkodót. A támadók vasviUáhkal és ásókkal voltak felfegyverkezve, mielőtt
a gazdálkodó védekezhetett volna, a támadók
nekiestek és agyba-főbe verték, majd amikor
eszmé'etlenül, vértől borítva összeesett, elmenekültek. Kéri Józsefet később találták meg a
járókelők vérbefagyva. A kihívott mentők Kéri
Józsefet beszállították a kórházba. Az orvosok megállapították, hogy a gazdálkodó rendkivül súlyos sérüléseket és agyrázkódást szenvedett az ütések következtében. A támadókat
keresi a rendőrség.

Revolveres betörő

(A Délmagyarország
munkatársától.)
Egy falusi revolveres bandita felett Ítélkezett hétfőn
eltUnt nyugtával
és
szigorú dr. Berze Árpád törvényszéki biró. Vízhányó
ítélettel
József apátfalvai legény különböző bűncselekhogy fizesse vissza a nyolcezer pengőt, Ma- mények miatt már többször kapott kisebb-naróthy azonban azt válaszolta, hogy nem tartogyobb büntetést. Legutóbb a mult év őszén
zik Czékusnak, mert a tartozását már régebben
szabadult kl a börtönből és visszatért Apátkiegyenlítette.
Czékus ekkor polgári pert indí- falvára. Itt újból hozzálátott régi mesterségé- •
tott Maróthy S. István ellen a 8000 pengő hez. Rövid idő alatt két vakmerő betörést
tőke visszafizetése iránt. A perben Maróthy követett el. Éjnek idején kifosztotta Bak&l Istazzal védekezett, hogy a kölcsönt régen vissza- ván és Simon Péter házát. Harmadik izben
fizette és így Czékus olyan tartozást követel luracsck Józsefhez tört be. A gazdálkodó azonrajta, amely már régen nem áll fenn. Állí- ban meghallotta, hogy jár valaki az udvaron
tásának igazolására becsatolt egy nyugtát. Ezt
és kisietett lámpással a kezében, az udvarra.
a nyugtát Czékus Lajos levélpapírjára irták Vízhányó, amikor látta, hogy felfedezték, reés a levélben Czékus kijelentette, hogy 8000 volveréből.
lövéseket
adott le és a lövések
pengőt, Maróthy
tartozásának
teljes
kiegyen- okozta zűrzavarban elmenekült. Csak a napoklítéséül felvette. A levél alá Czékus Lajos neve ban került kézre Makón.
volt írva és tanukul Polyák és Molnár dorozsA hétfői tárgyaláson beismerte a betöréseket.
mai lakosok szerepeltek, akik aláirásukkal azt
Azt vallotta, hogy revolvert azért hord magáigazolták, hogy Maróthy tényleg átadta Czékus- nál, hogy riasztólövéseket adhasson le, ha szüknak a pénzt.
sége van rá. Ha Juracsekéknáíl nem használja
Czékus Lajos a törvényszék előtt folyó per- j a revolvert, akkor a gazda, akinél ásó is volt,
ben tagadta,
hogy átvette volna a pénzt és ; bizonyára agyonveri. A biróság VLzbá«yót háhogy erről nyugtát adott volna. Azt állította, Iromhónapi fogházra Ítélte.
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Kartel — a homokzátonyok körül
(A Délmngyarorszég munkatársától.) Két esztendővel ezelőtt, 1931 áprilisában tizenegy szegedi tiszai homokszállitó között kartellszerü megegyezés tőrtént. A megegyezés értelmében a tizenegy homokos érdekei védelmére elhatározta, hogy
homokot ezentúl csakis maga az egyesülés adhnt
el, a tagok a saját személyükben nem köthetnek
üzletet, illetve nem szállíthatnak homokot Az
egyesülés tagjai, a tulajdonukat képező homokzátonyokat az egyesülésnek, tehát saját maguknak
bérbeadták és megindították az üzleti kampányt.
1932 augusztusában az egyesülés megindult, amenynyiben három vállalkozó kilépett és a saját szakállára kezdett tovább dolgozni. Egyikük például
azt a homokot, amelyet még mint egyesülési tag
10 pengőért árult, a kilépés után 4 pengőért adta.
Természetesen a dolog nem ment simán. Feljelentések, polgári perek lavinája indult meg pró és
kontra és a szegedi bíróságokat ma is rengeteg
ilven úgynevezett homok-ügy foglalkoztatja.
Az egyesülés — most már 8 taggal — tovább

Leendő a n y á k n a k kellő figyelmet kell fordiianlok arra, hogy bélmflködésfik rendben legyen,
is megmaradt és felvette a harcot a disszidens ék- ez pedig a természetes »Ferenc József«
kel. Nemrégiben az egyesülés megbízásából Ju- keserűvíz használata által érhető el. Nőorvosl
hász Géza homokszállitó bűnvádi följelentést klinikák vezetői egybehangzóan dicsérik a
tett Takács István és özv. Molnár Istvánoó ho- valódi Ferenc Józscl fizet, mert könnyen
mokszállitó ellen lopás vétsége miatt. A feljelen- bevehető és rendkívül enyhe hatása gyorsan
tés előadta, hogy Takács István és özv. Molnár . és minden kellemetlenség nélkül jelentkezik.
Istvánná homokzátonyait az egyesülés bfcrli, en- A Ferenc Józseí keserűvíz gyógyszerlárakoan,
nek ellenére Takács is, özv. Molnárié is homokot drogériákban és füszerüzlefekben kapható, BI
szállít a zátonyról. A bíróság előtt hétfőn meg— A „Magyar Téka" matinéja. A „Magyar Tétartott tárgyaláson a vádlottak azza' védekeztek,
hogy a zátonyok a saját tulajdonukat képezik és ka" köré csoportosult szegedi irók és művészek
amióta az egyesülésből kiléptek, azóta a bérleti Jól sikerült propaganda matinét rendeztek vasárnap délben a református és az evangélikus társaviszony sem áll fenn.
Juhász Géza ezzel szemben art állította, hogy dalmi egyesületek mghivására a református egya bérlet az egyesülés nyolc tagjáé. Kérte tanuként ház zsúfolásig megtelt tanácstermében. Bakó
kihallgatni társait. Dr. Adler Benő védő kérelmé- László lelkész üdvözölte a meghívó egyesületek
re a bíróság elutasította az Indítványt éí a tár- nevében a Magyar Tékát majd dr. Sík Sándor
egyetemi tanár tartott lelkes és fordulatos előgyalást elnapolta. A következő tárgyalásra Juadást a magyar könyv és a magyar könyvkiadás
hásznak el keM vinnie a bérleti szerződést, hogy
egyre jobban mélyülő válságáról. Ismertette a
a bíróság azt megtekinthess*.
Magyar Téka céljait, elmondotta, hogy ez a mozgalom csak akkor mutathat fel eredményeket ha
1
a magyar kulturközönség melléje áll és vállalja
azt a kötelezettséget, hogy átveszi a Magyar Téka
kiadásában megjelenő szépirodalmi köteteket. A
( lelkes tapssal fogadott előadás után Fábry József,
a szegedi sziinház tagja, költeményeket adott elő
igen nagy hatással, Magyar László egyik karcolaj tát olvasta föl, E. Bardó^z Rózsa mély átérzéssel
i miutatta be dr. Sik Sándor, Berezeli A. Károly,
! Baróti Dezső, Ortutay Gyula és Radnóti Miklós
j egy-egy költeményét, Hont Erzsébet pedig szeged• környéki népi dalokat énekelt Bedc Miklós kar! nagy zongorakiséretével nagy, megérdemelt si; kerrel. A matiné igen sok uj taghoz juttatta a
Magyar Tékát.
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Virgília. A nep kel 7 óra 29 perckor,
nyugszik 5 órakor.
Egyetemi könyvtár (központi egyetem, I. emelet) nyitva vasárnapok kivételével mindennap.
Somogyi-könyvtár köznapokon délelőtt 10-től
l-ig, délután 4-től 7-ig, a Városi Muzeum mindennap, vasár- és ünnepnap Is, délelőtt 10-től fél l-ig
van nyitva. Folyóiraiesere 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 Ujszegedi, Vedres-uoca 1. (telefon 18-4G), Nyilassy Ágoston Római-körut 22. (telefon 25-49), Salgó Péter Mátyás
király-tér 4 (telefon 12-96), Frankó Andor Dugonics-tér 1. (telefon 17-93), Zakar örökösök Valéria-tér 1. (telefon 16-96)
— A Iaktanya4a tarozások és a swgedi építőmesterek. A szegedi építőmesterek küldöttsége kereste föl hétfőn délelőtt Körmendy Mátyás országgyűlési képviselő vezetésével dr. Pálfy József polgármesterhelyettest. A küldöttség azt kérte, hogy
a város ne azokat az éipitőmestereket bízza meg
a laktanyák tatarozás! munkálatainak folytatásával, akik a tavalyi versenytárgyalás alapján megkapták és meg is kezdték a munkát, hanem irjon
ki uj versenytárgyalást. A polgármesterhelyettes
megigérte, hogy megvizsgálja majd az építőmesterek kívánságát
— A Pugonios-TársnsAg trlolvns<S ülése. A Dugönics-Társaság vasárnap délután dr. Tonelli Sándor elnökletével felolvasó ülést tartott a városháza közgyűlési termében. Az elnöki megnyitó
után Magyar László, a Délmngyarország munkatársa, a Dugonics-Társaság uj tagja tartotta meg
székfoglalóját. Magyar László legújabb regényének egyik fejezetét olvasta föl nagy érdeklődés
mellett. A közönség az uj Dugonics-tagot hoszszantartó tapssal honorálta. Ezután Patyi István
olvasott fel verseiből, majd dr. Kogutowicz Károly
tartott előadást Vátnbéry Árminról, a nagy
orientálistáról, aki száz évvel ezelőtt született. A
közgyűlési termet zsúfolásig megtöltötte a közönség.
— Vitézi összejövetel. A vitézi székkapitány
Közli, hogy február 2-án este fél 9-kor tánccal
egybekötött bajtársi vitézi összejövetelt tart a
Kass nagytermében. Az előadás után tánc. Az
összejövetelen a hozzátartozók közül kizárólag a
feleség és a 16 éven felüli gyermekek jelenhetnek meg. Vacsora nem kötelező.
x Óráját JavittessA Bírónál. Tisza L.-körut 48a.

— Pálfy József polgármesterhelyettes elrendelte az éjjeli őrök munkaidejének csökkentését.
Pásztor József törvényhatósági bizottsági tag —
mint ismeretes —, meginterpellálta a szombati
közgyűlésen a polgármestert, amiért a városi
szükségmunkák éjjeli őreit napd 17 órán keresztül
tartják szolgálatban. A polgármesterhelyettes
már a közgyűlésen kijelentette — ellentétben a
népjóléti tanácsnok által fölolvasott válasszal —,
hogy a tizenhét órás munkaidőt embertelnségnek
tartja és haladéktalanul Intézkedni fog hogy az
éjjeli őrök munkaideje se legyen több napi nyolc
óránál. Ez az intézkedés hétfőn már meg is történt. A polgármesterhelyetites utasította az ínségmunkák irányitásóval nwgbizwtt városi mérr
hogy az éjjeli őrök munkaidejét szállítsa le nyolc
órára
vezesse be az őrök felváltá s ári
szerét.
— A társasbérlők egyetem*« felelőssége. A
szombati közgyűlés, mint ismeretes, elhatározta,
hogy a városi földeken kialakult
társasbérleti
rendszer fokozatos megszüntetésére utasítja a város hatóságát és kimondotta, hogy roe? kell szüiv
tetni a társasbérlők egyetemleges felelősségét is.
A közgvülési határozat végrehajtása már a hétfői
tanácsülésen szóba került. Kimondotta a tanács,
hogy a város uj földbérleti szerződést társasbérleti
alapon nem köt és a régi társasbéri etek bérlőinek
egyetemleges felelősségét megszünteti akkor, ha
az érdekeltek ezt kivániák és ha földbértartozásukat teljesen kiegyenlítették.
x Divatos korcsolyázó szvetterek, praktikus
tréning ruhák és nadrágok óriási választóban
leszállított árakon Lampel és Hegvi cégnél. 376

— A női munkanélküliek foglalkoztatása, Dr.
Szamek Sára tőrvényhatósági bizottsági tag hétfőn délelőtt fölkereste hivatalában dr. vitéz Szabó
Géza népjóléti tanácsnokot és arra kérte, hogy
ezentúl a női munkanélkülieket is ossza be szflkÍségmnnkára, mert igen sok a munkanélküli gyári
munkásnő. A népjóléti tanácsnok ezt a kívánságot a tanács elé terjesztette azzal, hogy Sziamek
Sára a női szükségmunkások számára is ugyanazt a munkabért kéri, mint amennyit a férfi munkások kapnak. Dr. Pálfy József polgármesterhelyettes kijelentette, hogy eizzel a kívánsággal foglalkozni fog
— A Gyümölcstermelők Országos Egyesületérek értekezlete. A Gyümölcstermelők Országos
Egyesülete Gyömörey György főispán-elnök elnöklete alatt értekezletet tartott Budapesten. Stcrnád István alelnök Jelentette be, hogy a GyOE
szervezkedése kielégítő eredménnyel járt már eddig is, 14 megyében fiókegyesület alakult, a többi
megyében most folyik a szervezés. Az egyesület
február közepén nagygyűlést tart.

Szociáldemokrata összejövetelek
A szociőldemokrata párt közM, hogy február
1-én, szerdán este fél 8 órakor a következő helyeken pártszervezeti összejöveteleket tart:
Rókus: Munkásotthonban (Hétvezér-ucca 9.),
előadó Ernst Sándorné.
MóravAros: ördögh-féle vendéglőben (Kálvária-ucca 16.), előadó dr. Valentiny Ágoston.
Újszeged: Zombori-féle vendéglőben (Csanádíucca 6), előadó Pintér Géza.
Alsóváros: Vecsernvés-féle vendéglőben (Hatytyas-sor és Füzes-ueca sarok, előadó Lájer Dezső.
Somogyi-telep: IX. u. 504., Ipa -igadóban, előadó Ernst Sándor.

É R T E S I T E S .
Van szerencsénk igen tisztelt megbízóink szives tudomására hozni, miszerint f. évi
február hó 1-től kezdődően g y i l f t ő f o m a l m u n k b a n szállítandó küldemények
dijtételeí alábbiak szerint nyernek alkalmazást.
B u d a p e s t H á z t ó l — S z e g e d h á z i g szegedi kövezetvám költségek nélkül:
L osztályba tartozó árak 100 kg-ként Pengő 5'20
TL
„
100
„
„
4-30
r
ül
„
100
„
„
3-30
Gyűjtővaggonok naponta indulnak, átvett küldemények 24 36 órán belől kézbesittetnek.
Midőn hivatkozunk több évtized óta rendszeresen, közmegelégedésre működő
gyüjtőforgalmunkra, bátrak vagyunk igen tisztelt megbizőink további támogatását kérni.
Felvilágosítással készséggel szolgál szegedi képviseletünk: P e r l M ó r é s F I «
szállítók, telefon 11-21.

HelSler IgnáCZ SZállltmállQOZáSl
Budapest, V., Pannónia uoca 23. sz.
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A Szegedi meteorologiai Obszervat'rium Jelenti január 30-án. Szegeden a hőmérő legmagasabb állása + 0.8 C, a legalacsonyabb —15.9 C.
A barometer adata nullfokra és tengerszintre redukálva reggel 762.5 mm, este 759.6 mm. A levegő
páratartalma reggel 90 százalék, délben 81 százalék. A szél iránya északkeleti .erőssége 2—2. A
hóréteg vastagsága 11 cm. A talaj 9 cm-ig fagyott.
A lehullott csapadék mennyisége 0.1 mm
— Az Ujszegedi Népkör közgyűlése. Vasárnap
tartotta évi rendes közgyűlését az Ujszegedi Népkör. Haiiser Rezső Sándor ismertette a kör mult
évi munkásságát, majd kegyeletes szavakkal emlékezett meg gróf Klebelsberg Kunoról és javaslatára a közgyűlés Klebelsberg emlékét jegyzőkönyvileg örökítette meg. A közgyűlés a következő tisztikart választotta meg: elnök Hauser Rezső
Sándor, alelnök Török Sándor és id. Gál András,
titkár Fck Péter, jegyző dr. Temesváry László és
Bálint Mátyás. Választottak ezenkívül 35 tagu
választmányt.
— Házasság. Mok Sarolta oki. gyógyszerész és
Bertók Barna postatitkár f. év január 30-án házasságot kötöttek. (Minden külön értesítés helyett.)
— A Széphalom, Zolnay Béla kitűnő folyóiratának legutóbbi száma is gazdag tartalommal jelent
meg. Az érdemes szerkesztő Klebelsbergről ir meleg és mély gondolata megemlékezést. Az elhunyt
nagy kulturpolitikussal a lap más részén is foglalkoznak Versek, eszmetöredékek s a folyóirat
más népszerű rovatai adnak még értékes olvasmányokat.

— Kortesek a választás után. A legutóbbi képvisclüvál osztásokon elkövetett választási vétségek
még most is foglalkoztatják a büntető bíróságokat.
Hétfőn két Andaházy-Kasnya-kortes került a szegedi törvényszók Vild-tanácsa elé választási vétséggel vádolva. Tószegi István és Palotás Györ
sándorfalvai lakosok Andaház; T'^nya Béla kortesei voltak. A választási vét éget azáltal követtél, el, hogy a tilalmi időben röpcédulákat osztogattak dr. Pogány Frigyes nyugalmazott államtüV-r ellen. Ezek a röpeédulák Pogány Frigyes
állá:halmazásáról és a kerülettel való nemtörődömségé-fii szólottak. A két vádlott tagadta, hogy
röpcédulákat osztogatott volna, csupán Andaházvt éltető plakátokat ragasztották ki a kö-ségben.
Dr. Némethy Sándor védő kérelmére a biróság
b
íyitásikiegészité '
ndelt el és a tárgyalást
elnapolta.
x A Városi Zeneiskola (Tisza Lajos-körűt 77.)
s második félévre uj növendékeket felvesz. Bővebb felvilágosítás a zeneiskolai irodában nyerhető. Telefon 20-82.
456
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vegyen részt iVen kedvezményes társas utazásainkon

a francia

Riviérái

a.

K társas utazások indulnak:

február 14.
március 3.
március 20.
Megismerheti az egész francia Riviérát, luxus
•lutocarolion, szakképzett masryarul beszélő vezetővel és nagyszerűen tölt el 14 napot elsőrendű
szállókban, tetszése szerint

Mk>nfecar!oban, Nizzában, Menfonban,
Cannesben vagy Beaulfeu-ban
Csatlakozó kirándulási lehetőségek

ÉszakafrikAba
rendkívül kedvezményes áron.
Felvilágosítással szolgál a

D É L M ÜQ Y A £ O S U Z á G
utazási irodája és

NSEQJ

ERNö

vaiíólizlete

utazási irodája
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Délmagyarország
féláru színházi előadása
Kedd: Es(e S órakor:

mmmim
JliLlÍK
Jegyek

a Délmagyarország előfizetői részére d. e. 9—12
és d. u. .3—6 az Aradiuccai kiadóhivatalban.

BeszámolAgyülések
Roszkén és SzentmihályteSeken
A szociáldemokrata párt röszkei pártszervezete febr. 2-án, csütörtökön d. u. fél 3 órakor Röszkén Bózsó Sándor 628 szám alatti vendéglőjében,
•pénteken délután fél 3 órakor pedig Szent mihálytelken Nyári Mihály 496 szám alatti házának külön helyiségében (volt Kéri-féle vendéglő), beszámológyel ;st tart.
Előadók: Kéthly Anna és Malasits Géza országgyűlési képviselők.
— Vitaelőadás a Művészeti Kollégiumban. Ortutay Gyrala: A magyar lélek alapvonásai népi
kultúránkban címmel tartott előadást a Szegedi
Fiatalok Művészeti Kollégiumának vasárnapi vitaestjén. Ismertette és birálta a kérdéssel kapcsolatos tudományos és közfelfogást, majd a régi
népköltési, néphiedelem anyag és saját nyírségi
gyűjtése alapján rátért a tárgy egyéni megvilágítására. Előadásában a magyar léleknek a történelem folyamán állandó, immunens alaptulajdonságait fejtegette. E tulajdonságok szerinte: az egyéniségnek kollektív formában való megjelenése, a
szemléletformának totalitása, melyben reális és
Irreális, racionális és irracionális elemek egységbe olvadnak, végül a lelkületnek vallásos habitusa. Ez a kultura, ez a népi lelkiség ma már
halódófélben van. de mint a hozzászólásokból is
kitűnt, igazi értékei átmentődnek az uj kulturális
szemléletbe is. Vita követte az előadást, melyben
Sch. Bölcskei Mária. Buday György, Erdei Ferenc, Kohn László, Reitzer Béla, Tabán Gyula és
az előadó vettek részt.
— Jakab Dezső emlékezete. Alig van fél esztendeje, hogy a barátok és tisztelők százai kisérték
utolsó útjára Jakab Dezső műépítészt, az ujabb j
idők magyar épitőmüvészetének ép annyira zse- j
niális, mint nagytudásu képviselőjét. A Magyar j
Képzőművészek Egyesületének épitészefti szakosztálya már most áldozni kíván emlékezetének. Január 31-én este 7 órakor Budapesten a Fészek
Klubban ünnepi ülést tart, amelyen vitéz Láczay- 1
Pritz Oszkár szakosztályi elnök mond elnöki meg- !
nyitót és dr. Leobner Jenő képzőművészeti főis- ;
kolal tanár tart előadást „Emlékezés Jakab Dezsőre és korunk építőművészeiére" cimmel.
— Székelyek figyelmébe! A „Hargitaváralja"
jelképes székely község február 4-én (szombaton)
este 8 órakor tartja rendes havi műsoros estjét a
Raffai-étteremben. Előadó dr. Zarher Emil. Minden érdeklődőt szívesen látunk. Belépés dijtalan.
— A Szegedi Katolikus Tudósító matinéja a
színházban. Vasárnap délelőtt a Szegedi Katolikus
Tudósító jól sikerült matinét rendezett a színházban. A nézőtér zsúfolásig megtelt, a matinének
Theatre paree jellege volt. A megerősített Filharmonikus Zenekar vezette be a műsort Fichtner
Sándor 1848 című zenekari szvitjével, őszinte nagy
sikert keltve. Majd dr. Balogh István a Tudósitó
szerkesztője mondott beszédet, amelyben a katolikus sajtó rendeltetését és feladatát vázolta. SzentTamássy Alma a Filharmonikusok kíséretével két
áriát énekelt König Péter "„Falusi bányász" cimü
operájából. Lendvay István beszéde után a Fogadalmi templom énekkara adta elő Firhtner Sándor „Szeptember végén" cimü vegyeskarra irt
kompozícióját,
melynek tenorszólóját Kertész '
Líyos énekelte.
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Mindég lesznek Júliák
J o h n v o n D r n t e n ötképes komédiája hétfőn este került színre a szegedi színházban és meleg fogadtatásra talált. Az angol darabok speciális báját sugározta magából minden jelenet. A
komédiának kétségtelenül vannak értékei, azonban
a nem teljesen kiforrott előadás következtében
ezek az értékek nem mindég kerültek százszázalékban felszínre. Rendkívül sok beszéd van a darrbban és egy sereg finom nüamsz, amely tökéletes szereptudást és elmélyülést kíván a színésztől.
Természetesen a színházban folyó gyors munka
nem enged időt arra, hogy egy-egy nagyobb szerep megérjen, mielőtt még a függ 'ny felgördülne.
\an a darabban valami vigasztalóan kedves, amelyet a darab cime tökéletesen fed: mindég lesznek
Júliák (Ha Rómeók nem is ...).
Sikerült quartett vitte a darabot: K ö n y v e s
T ó t h Erzsi, C s e 11 e Lajos, R á s ó Ida és F á br y József. Könyves Tóth Erzsi a gazdag skálájú
alakot hibátlanul mintázta meg, Cselle Lajos rokonszenves volt az a m e r i k a i szerepében. A
k epizódista: Rásó és Fábry kabinet figurát faragott. A közönség sok tapssal honorálta a szereplők igyekezetét.

A Pélmaoyororsfcáq
félém színházfeíiyakc'óia
A Nemzeti Színház nagysikerű
v'gjátékát
bekapcsoltuk
kedvezményes
fegyakeiónkba.
Elő.
fizetőink
fanitár 31-én. kedden este már második előadásához
féláru jegyet kapnak. Előfizetőink kedve-menyes
iétiy-'e' az alanti
szel.
vény átnyújtása
mellett válthatják
meg Aradiucrai kiadóhivatalunkban
d. e. 9-től 12-1g és
d. u. 3-6-ig.
Előfizető

neve:

Lakása:

A színházi Iroda liirei
Ma este: Mindig lesznek Júliák. A. bérlet
Medgyaszay Vilma és a Modern Kabaré teljes
művészegyüttesének vendégjátéka Szegeden. A
legkiválóbb müvészkabaré látogat el két napra a
szegedi színházba, hogy bemutassa a szegedi közönségnek szenzációs műsorát. A vendégszereplő
művészek sorában első helyen kell megermlitew
Medgyaszay Vilmát, a nagynevű és kiváló előadóművésznőt, akinek a művészete elismert az egész
országban. Fellépnek Szirmai Vilmos, Bérczy Géza, Feleky Klári, Karsay Éva, Kaffka Gyula. Ujváry Lajos, Anday Béla, A műsoron a legpompásabb egyfelvonásosok, tréfák, jelenetek, mókák, schanzonok szerepelnek.
Modern kabaré szerdát) premierbérletben.
Modern kabaré csütörtökön délután, délutáni
bérletben.
Modern kabaré csütörtökön este A. bérletben.
Pénteken: A mosoly országa. Uj rendezés, uj
díszletek, nj szereplők. Szu-Csong: Szü>-.* László,
a m. kir. Operaház tenoristája, Liza: Hont Erzsébet, Feri: Márkus Lajos, Főenunch: Bellák Miklós, Mi: Pallay Manci, Csang nagybácsi- Deréky
János.
Szombaton délután: Baba. Filléres helyárak.
Szombat este: A mosoly országa.
Vasárnap délután 4: Rotschildok.
Vasárnap délután 6: Mindig lesznek Júliák
Vasárnap este fél 9: Gyimesi vadvirág
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kimérő kot, keresünk. Akik megfelelő forgalmas helyen helyiségerei (pincéssel) rendelkeznek, a hely mpgjclölésével küldjék részletes ajánlataikat Hanva fai borok a Itt di kirentie s
cimre Tifr8ks?entmik ós, Batthyány
U. 50 Szükséges 400 P bankbetét vagy más
garancia. — Hadirokkantak vagy nyugdijasoknak
kiválóan alkalmas.
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Sport

Megtakarított pénzét gyümölcsöztesse

Kikapod a magyar profiváfogaíofl

a Magyar Távirati Iroda Rt. és Rádió bankjánál,

Lisszabon válogatott—magyar profiválogatott 1:0
Vasárnap délután a portugál fővárosban, Liszs/abonban mérkőzött a magyar profiválogatott a
lisszaboni válogatottal. A hosszú úttól fáradt magyar csapat, amelynek több tagja beteg is volt,
1:0 arányban kikapott a durván játszó portugáloktól. A mérkőzést 20 ezer főnyi közönség nézte
végig. Az első félidőben BarAtkyt kiállították. A
győztes gól a második félidő elején esett, szabadrúgásból.
Előkészületek a finn-magyar tornászok szegedi
bemutatkozására. Az első finn-magyar tornaviadal erőpróbája lesz a Budapesten 1934. évben megrendezendő
tornászvilágbajnokságnak.
Losongelesi olimpiász óta a magyar sportközvélemény
teljes elismeréssel fordult a torna felé, amit a
magyar tornászszövetég azzal hálál meg, hogy az
ország vidéki városaiban a finn és magyar olimpikonok részvételével bemutatók rendezésére kérte fel a kerületeket. Szegeden a Tisza Torna Egyesület kapta ezt a megbízást A rendkívüli sportesemény iránt óriási érdeklődés nyilvánul meg

<

Magyar Nemzeti Gazdasási
Bank Rt.-nál
Budapest, IV. ker M Károly király iicca 10. szám.
Takarék- és folyószámlabetét után ez a bank tizeti
a legmagasabb kamatot.
h t Pénz küldhető postautalványon, vagy 21.261. számú csekkszámlára.

A "Délmagyarorsság regénye
H E L E N G R 4 C E
C A R L I S L E

A N Y A
Fordította: D. GUTHI ERZSI
Kaptam három háziáldást fs, de kettő ugyanA házat feldíszített fenyőágakkal és virá- az volt: Isten Áldása Lebegjen Otthonunkon,
gokkal, deszkákat tettünk a kihuzós asztalba, de a minta azért nem volt egyforma. Kate
hogy elég nagy legyen, feldíszítettük a kre- néni egy zenélő dobozt adott, egész este játdencet is zöld ós piros krepp-papirral és gyö- szattuk, de csak öt zenedarab volt benne,
nyörű volt, mikor szépen kiraktuk az enni- hát később már kicsit unalmas volt. Kaptam
valókat. Mama sonkát készített, égetett cu- egy ujságtartót is. Az olyan volt, mint egy
korral és szekfüszeggel és volt uborka, dió, kép, rámában, de a képet láncon előre lehemazsola, narancs, alma. A puncsot papa tett húzni és akkor az ember mögéje tehette
készítette, két üveg bort öntött bele és mama az újságot. Képeket is kaptam, kettő Gibson,
azt mondta, nem baj, tekintve, hogy kará- a másik kettő a Kis Kékruhás Fiu és Bobbie
csony van. Mama szerint a mazsolás-pud- Járni Tanul, ezek hálószobába valók voltak.
ding is hozzátartozott az ünnephez, hót ké- Kaptam egy aranykeretes olajfestményt, az
szített is egy óriásit, az egész nap gőzölgött volt a cime: Erdei Táj. Aztán még kaptam
és a konyhában olyan jó szag volt és papa egy zöld plüss fényképalbumot, két hamuszerzett egy kis üveg brandyt, hogy majd rá- tálcát, amik csupa szivargyürüből készültek.
Zürichi devizazArlat Páris 20.1825, London
17 53, Newyork 517, Brüsszel 71.95, Milánó 26,13, önti a puddingra és meggyújtja. Azt mond- Olyan csodálatos és gyönyörű volt minden,
ta, az óhazában igy szokás.
Mama megje- ugy éreztem, mintha egy tündérmese vált
Madrid 42.35, Amszterdam 207.80, Berlin 123, Bécs
gyezte, hogy igen, papa mindig az óhaza- volna valósággá és ugy éreztem, hogy ennél
72.88, (silüng) 59.50. Szófia 3.75, Prága 15.30, Varbeli szokásokat szereti utánozni, különösen, boldogabb már nem is lehetek. Pedig még
só 57.90, Belgrád 7.00, Bukarest 3.085.
ha italról van szó. De papa igazán olyan édes boldogabb is voltam, mert a legjava csak
volt. A sört mind a saját költségén szerez- most következett.
A Magyar Nemzeti Bank hivatalos árfolyamte be.
jegyzése. Angol font 19.30—19.70, belga 79.16-79.74
Frank legjobb barátja, Jerry, megszólalt,
cseh korona 16.91—17.01, dán korona 93.80—95.00,
A karácsonyfát a nappaliban állitottuk fel, hogy most, kérem, szíveskedjenek csendben
dinár 7r>0_8 Oo, dollár 570.50—573.50, kanadai
bár később el kellett tolnunk, hogy legyen maradni, mert Frank most akarja átnyújtani
dollár 485—487, francia frank 22.30—22.50, holhely táncolni és mikor megmozdítottuk, sok ajándékát a mi bájos Marynknek. Mindenki
landi forint 229.35—230.75, lengyel zloty 63.95—
karácsonyfadísz eltörött. Én pattogtattam ku- nevetett, aztán elcsendesedtek, Frank pedig
64.45, len 310-3 44, leva 3.95—4.25, líra 29.90koricát, mama és Jemay málnaszörpbe már- elővett a zsebéből egy kis bordóbársony to3020, német márka 135.70—136.60, norvég korona
tották egy részét, hogy rózsaszínű is legyen kot, kinyitotta, kivette belőle az eljegyzési
98.90-99.90, osztrák schilling —.—, svájci frank
110.70-111.40, svéd korona 104.70—105.70.
közte, aztán Jamey füzért csinált belőle, én gyűrűt és mindenki szemeláttára az ujjammeg felaggattam a karácsonyfára. Ó, olyan ra húzta. Valódi gyémánt volt benneí Nem
A budapesti terménytőzsde hivatalos árfolyamulatságos és izgalmas volt mindez.
mai. Buza tiszai 76 kg-os 14 35—14.65, 77-es 14.55
tudtam uralkodni magamon, sírtam és nevet—14.95. 78-as 14.75—15.10, 79-es 14.95—15.35, 80-as
Mikor a vendégek beléptek, mind felkiál- tem, mindenki megcsókolt, Frank is meg15.10—15.50, felsőtiszai és jászsági 76 kg-os 13.70 tottak, olyan szép volt minden.
Mindenki csókolt, mindenki fölemelte a kezemet és
—13.85, 77-es 13.85—13.95, 78-as 14.00-14.10, 79-es
mondta, hogy egyszerűen csodálatos. A nap- megbámulta a gyűrűt, azt mondták, gyönyö14 20-14 30, 80-as 14 30—14.55, fejérmegyei 76 kg-os pali szoba asztaláról leraktunk mindent, hogy
rű és igaz is, majdnem egy karát volt és
13.50-13 65, 77-es 13.65-13.80, 78-as 13.85-14.00,
legyen hely az ajándékok számára és ne- olyan magas volt a foglalata, hogy mindig le
79-es 14.05-14.20. 80-as 14.20—14.35, dunántúli 76
kem ott kellett állni és kicsomagolni mindent kellett vennem az ujjamról, ha keztyüt húzkg-os 13.45—13.60, 77-es 13.60-13.75, 78-as 13.80L_
és
olyan zavarban voltam.
Willíam bácsi tam. Mindenki egyszerre beszélt és minden13.95, 79-es 14.00-1415, 80-as 14.15—14 30, pestvidéki és bácskai 76 kg-os 13.50—13.65, 77-es 13 65 nem jött el, de küldött ajándékot, amint ma- ei olyan kedveseket mondott és én az egész
ma megjósolta, jaj de gyönyörű volt. Olyan- j d ő alatt csak azt éreztem, hogy én vagyok
—13.80, 78-PS 13.85-14.00, 79-es 14.05—14.20. 80-ns
kerek holmi, tükörből, ezüstszéllel, rajta e g y / £ világlegszerencsésebb! 'legboldogabb &ha'
14.20—14.35. Pestvidéki rozs 6.30—6.40, egyéb 6.30
—Ő.40. takarmányárpa!. 9.15—9.40, II. 890—9.15,
uvegkancsó, hat pohárral, valamennyi ezüst- -, 4 an dója és szerettem Frankot, szerettem, szefelvidéki söráma 10 75—13.25, egyéb 10.00—1100, tel díszítve. Kate néni azt mondta, hogy ez
rettem.
zab T. 9.00-9.25, tiszántúli tengeri 6.55-6.85, kor- filigrámmunka. Sok szép holmit kaptam ám.
(Folyt, köv.)
m 6.00—6.10.
Egy képkeretet, csupa pávatollból készítve.
Egy gázlámpát, az pedig a legújabb dolog
Csikágót terménytőzsde zárlat. Buza tartott.
volt. Égészen olyan volt, mint a petróleumMájusra 47.5 (—.—,) luliusra 47.75 ( - . - ) , szepHavi Í 0
fillér és
lámpák, csak gázra kellett szerelni. Két nagy,
temberre 48.75 (—.—V Tengeri tartott. Májusra 26
zöld
golyóból
állt,
amikre
tulipánok
voltak
egynegyed (—.—), juliusra 27 ötnyolcad (—.—),
festve. Aztán még kaptam egy rózsaszinvihavi B
pengő
szeptemberre 28 hétnyolcad (—.—), Zab nyomott.
rágos, aranyszélű, hatszemélyes kávéskészaz
előfizetési
dlf
Májusra 17 (—.—), juliusra 17 egynyolcad (—.—),
letet, aztán egy ezüsthimzett párnát az egyik
a
DÉLMAGYARORSZAG
Rozs tartott Májusra 34.5 (—.—), juliusra 34
lánytól. Lengő amerikai lobogót ábrázolt a
kölcsönkönyvlárában
hirawa, /¿atta e szavakkal: Istenben Bízunk.
Budapesti értéktőzsde zárlat Jól tartott nyitás után az értéktőzsde ma meggyengült, a forgalom szük keretek közt mozgott és ösztönzés hiányában az árfolyamok fokozatosan lemorzsolódtak. Zárlat felé fedezési vásárlásokra az árveszteségek részben megtérültek, a zárlati nívó azonban így is a szombati alatt maradt. Javulást csupán a Magyar Nemzeti Bank és a Ganz ért rl A
fixkamatozásu papirok piacán szintén gyenge volt
az irányzat, üzlet csak egy-két favorizált címletben tudott kifejlődni. Magyar Nemzeti Bank 128,
Bauxit 30.8, Beocini 125, kőszén 330, Salgó 253,
Urikányi 36.5, Fegyver 76, Ganz 13, Rima 17,75,
Nasici 60, Nova 14.7, Tröszt 72, Délcukor 82, Magyar cukor 81, Izzó 282.5, Ruggyanta 23.25, 1914.
évi fővárosi kölcsönkötvény 35.3, 1932 évi 5.5
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A p r & h l r r f e t é t e k
Bútorozott
szobái

LAKÁS!

Idősebb, szorgalmas, tiszta özvegyasszony lakásért,
házimunkát végezne, finoman főz, süt. Cime: özv.
Matuska Jánosné, Madách

u. 17

gyorsan és jól kiad,
illetőleg talál, ha fel
ad egy apróhirdetési

H ó - és s é r c i p ő favifás!

a

Délmagnrarorttztahi'

Ui sarok
80 fillór
Uj talp . 150 fillér

BÚTOROZOTT

GummiiavitAüzem
Kossuth Lefos sao&ral 29.

(Osendörlaktanyával szemben)
1V4

Teljesen különbejáratu elegáns bútorozott szoba kapukulccsal 20 P kiadó. —
Felsőtiszapart 6, Stefániánál.

HASZNALT

Lépcsőházi bejárattal bútorozott szoba kiadó. Bokor

hutort, ruhát és a
háztartásban felesleges tárgyakat jól
értékesít a

u. 8, ILJS.
Diszkrét, kapualatti bejárattal csinos
bútorozott
szoba kiadó. Gvertyámos u.

Délmagyarország

18.

Két bútorozott uccai szoba
egyenként Is kiadó. Somogyi u- 22. |
Csinosan bútorozott tiszta
szoba kiadó. Párisi körút
39, n . em. 7. Ugyanitt bejárónő felvétetik
Lépcsőházi
különbejáratu
bútorozott szoba 1—2 személy részére kiadó Somo_

gyi u

15.

_

Különbejáratu tiszta bútorozott szoba 2 személynek
teljes e'l Háttal is kiadó.
Szentháromság u. 19, földszint 1.

apróhirdetései utján
Nagyobb, szép
olajfestményt vennék. Jelige: Olcsó és szép.

Hálószoí.fi. ohédlrt és konyha

B Ú T O R Oraktáron
K

állandóan k é s z e n

SpSízernél,

Margit ticoaí 12." szám.

2«9

Hentes
és mészáros

üzlet kittinő vevőkörrel,
jól bevezetve, teljes felszereléssel átadó.

Belvirosl LatiásBgrnSkség

Dugonics ter 11.
Délelőttre fiat 1 leány bejárónak fölvitetik. Megbeszélés dél l'itt 11-től 12-ig
Vajda, Dugonics ucca 30,
első em.

ingyen

laclifesték

81
Fölponti
THJri
Magyarország m**-*cipfljavit<S
üzem egyik legjobb szakmunkása. Nem foltos,
láthatatlan
vulkanizálása!, zlpzár
avltássat Kemény
Gyula,
(árolyi ncca 1. Városi bérház

Í

1pengő

485

Egy 3 segéddel ' dolgozó
elegánsan berendezett borbélyüzlet közbejött
nyomós ok miatt 1200 P-ért
próbadiőre Is átadó. Komoly érdeklődők
írjanak
»Ritka alkalom« jTgére a
kiadóba.

Ezüst

használt tálaló tálca megbízásból eladó.
Ezüst,
arany beváltás B O K O R
ékszerésznél K e l e m e n
ueca 7.
460

n a p í d i f és jutalék
mellett

ü g y n ö -

k ö k
felvétetnek
C í m b kind^hivafnlben

legkönnyebben el
adhat vagy vehet,
ha meghirdeti a

Mindenes bejárónét keresek elsőrendű bzionyitványnyal Frankné, Fodor u. 35.

11

IDEÁL
IDEÁLISÁN

i(

ü

fest, tisztit, mos!
Batthyány ucca 2, sz.
Rendes, tiszta főzőnő állást keres. Hétvezér u. 54

földszint ajtó 8.

Leírást, m á s e ! á s t
sokszorosítást

«oronkivül is mérsékelt árban
készit
174
K E L L E K irógépes, Kárász
n.16. szám, Dreherrel üzemben.

Teljesen megbízható
keresek,
kérimunkához értő előnyben. Aiínlatot .Tisztaság"
jeligére.
457

Szobaleányt

Déimagyarorszáü
apróhirdetései között

K

5

ZONGORB

bérbe adandó. Érdeklődés
»Rövid zongora" jeligével
kéretik.
4M

Magányos leány
vagyok,
megismerkednék
idősebb
férfival szórakozás céljáb'l
Leveleket a kiadóba »Remény« jeligére.
Intelligens, 34 éves független asszony vagyok, barátságos otthonom van,
de
mégis oly üres a I lkem.
Keresem oly úriember barátságát, kiben nemcsak támogatóm, de szerető barátot találnék »Keresem a
párom« jeligére a kiadóba.

Kelelfts s z e r k e s z t ő : P Á S Z T O R J A Z S E F
Nyomatott
a
kiadótulajdonos
DélmagvarDrszag
t l l r l a p - és N y o m d a v á U H i a t 15
könyvnyomdájában
Felelős üzemvezető
úJeUi S á n d o r .

Köszgassdaság
Jfc R e p e d i K e r e s k e d e l m i é s

Iparbank

1932. évi üzleti jelentése

Tisztelt Közgyűlés!
Intézetünk 65-ik rendes közgyűlésén üdvözöljük t. Részvényeseinket és üzleti jelentésünket, valamint az 1932. év zárszámadásait
a következőkben van szerencsénk előterjeszteni.
Mindenekelőtt kegyeletes kötelességünknek
kívánunk eleget tenni, amidőn megemlékezünk arról a súlyos veszteségről, amely intézetünket felejthetetlen emlékű
elnökünknek
Wagner Gusztáv urnák elhunytával érte. Megboldogult elnökünk 45 év előtt, 1887-ben lépett be intézetünk igazgatóságába, —
míg
1920 éta elnöke volt
bankunknak. Szilárd
jellemét, egyenes gondolkodását, gazdag tapasztalataiból leszűrt életbölcsességét páratlan szorgalommal és példás lelkiismereteséggel állította intézetünk ügyeinek szolgálatába.
Egy egész emberöltőn keresztül volt tevékeny részese bankunk vezetésének és
mindenkor az ő korrekt üzleti felfogása volt működésének irányitója.
Puritán egyéniségének elvesztése pótolhatatlan ürt hagy maga után intézetünknél, — kérjük. a t. Közgyűlést, méltóztassék elhunyt elnökünk nemes emlékét a mai ülés jegyzőkönyvében megörökiteni.
Amidőn az elmúlt üzletév eseményeiről beszámolunk, ismét azzal kell kezdenünk, hogy
általános gazdasági viszonyaink a mult évben
sem javultak,
a válság tovább tart és a remélt javulás jelei még alig észlelhetők.
Mindjobban kitűnik, hogy a háború után
célszerű gazdasági megállapodások helyett —
az áruimport leszorítását célzó törekvések az
egész világon az egyes államok gazdasági berendezkedésének átalakítására vezettek. Megszigorított vámsorompók védik az u j berendezkedéseket és útját állják egymásra utalt
gazdasági terűletek természetes forgalmának.
Ezen gazdasági elzárkózás az elmúlt évben
már oly méreteket öltött és annyira általánossá vált, hogy a nemzetközi kereskedelmi
forgalom soha nem tapasztalt szük korlátok
közé szorult.
Az egyes termelési ágak tehetetlenül vergődnek a kereskedelem és forgalom szabadságának e mesterséges akadályai
között és
míg a nemzetközi tárgyalások szakadatlanul,
de egyelőre csekély eredménnyel folynak, a
gazdasági válság az összes államokban tovább
mélyül és sorvasztja az értékeket.
Az .egye államok között árucsere forgalom
kezd kialal .¡lni kompenzációs alapon, de mindenki érzi, hogy ez csak átmeneti megoldás
lehet és a helyzet javulását csak a kereskedelem szabadsága hozhatja meg.
Hazánk, mint kimondott
mezőgazdasági
áru-exportállam, különösen súlyosan érzi annak hátrányát, hogy az emiitett mesterséges
akadályok útjában állanak annak, hogy mezőgazdasági
termékeinket
természetes fogyasztó piacainkon értékesítsük. — Ennek
következménye, hogy az egyes
termények
árai már a békebeli szintjük alatt vannak és
így a mezőgazdaság nem tud erőre kapni. —
Eh ez járul a szemes terményekben előállott
váratlanul rossz termés, amelyet különcsen a
m i vidékünkön, de az ország egyéb részein is
régóta nem tapaszalt rozsdakár fokozott, jelentős mértékben
csökkentvén a búzatermő
föld hozamát.
Városunknak fontos terménye, a paprika,
mennyiségben jó hozamot eredményezett, de
az ára mélypontot mutat. Viszont a szép gyümölcstermés és az év vége felé emelkedő borárak környékünkön
némiképen pótolták az
egyéb termények elmaradt hozamát.
Hazánkban a mezőgazdaság nehéz helyzetével karöltve jár a többi foglalkozási ágak, az
ipar és a kereskedelem válsága is. A kereseti

lehetőségek visszaestek,
a közterhek
ezzel
szemben emelkedtek s mindezen tényezők hatása alatt a fogyasztás minimálisra csökkent.
Csak természetes, hogy midőn mindenki leg-i
egysserübb életlehetőségeinek
megteremtéséért folytat küzdelmet, feleslege
senkinek
sincs, és igy tőkeképződésről beszélni egyáltalán nem lehet.
Az általános helyzet valóságos képe a pénzintézetek forgalmában tükröződik vissza és
ennélfogva természetes,
hogy
bankunk is
kénytelen a t. Közgyűlésnek csökkenő forgalomról és az előző évinél gyengébb üzleteredményről beszámolni.
Intézetünk igyekezett a korlátolt lehetőségek
határai között is hivatásának megfelelni és
ennek megfelelőleg az egész éven át üzletfeleink jogosult hiteligényeit
kielégítettük.
Ehez nem volt szükségünk rendelkezésre álló
hiteleink igénybevételére, mert
kinnlevőségeinkből igen jelentős összegek folytak hozzánk vissza. Kihelyezéseink bonitását és likviditását bizonyítja az, hogy váltótárcánk P
7,856.000-ről P 6,779.000-re csökkent.
Kihelyezéseink csökkenése azt is lehetővé
tette, hogy visszleszámitoló
intézeteinkkel
szemben
fennálló
kötelezettségeinket
P
3,095.000-ről P 2,560.000-re
mérsékelhettük
és ezzel a mai rendkívüli időkben is elértük
azt, hogy váltóinknak 64 százalékát tárcánkban tarthattuk, legjobb bizonyítékául annak
a jól bevált óvatos üzleti politikának, melyet
intézetünk mobilitása érdekében a mult tradícióinak megfelelően folytattunk.
Betétállományunk az általánosan mutatkozó nagymérvű betételvonások ellenére, mindössze 12 százalékkal P 4,700.000-ről P 4,160.000re csökkent. Betétállományunknak ez az állandósága fokmérője annak a bizalomnak, melyet intézetünk a helyi piacon élvez.
A mezőgazdasági adósok érdekében kiadott
moratoriális rendeletek megakadályoztak bennünket abban, hogy ezen foglalkozási ághoz
tartozó, fizetéseiket nem teljesitő adósaink-)
kai szemben követeléseinket
érvényesíthessük. Szívesen állapítjuk meg e helyen, hogy
intézetünk összes kihelyezéseinek csupán 20
százalékát teszik k i a mezőgazdasági kihelyezések és ezeknek is csak egy kis része vette
igénybe az
adósvédelmi rendelkezésekben
megállapított kedvezményeket. Ezen adósainknál fennálló kamatköveteléseink természetesen
épen ugy, mint egyéb peres követeléseink utáni kamatok, mérlegünkben felvéve nincsenek.
Tisztelt Közgyűlés! A közgazdasági életünk
minden ágában
mutatkozó nehéz helyzet,
melyről fentebb beszámoltunk, rendkivüli módon befolyásolta az ingó és ingatlan
javak
áralakulását és ezen körülmény hátrányosan
érinti azokat a fedezeteket is, melyek kihelyezéseink alapját képezik.
A viszonyoknak megfelelő komolysággal és
bennünket részvényeseinkkel szemben kötelező nyíltsággal mutatunk reá erre a körülményre, mely a mérlegvalódiság elvének szigorú követelésére és egyben a legmegfontol-

Ákos Arnoldné sz. Erényi lika ugy a
maga, mint gyermekei: Andor, György és
nője: szül. Ál<OS Anna, valamint az összes
rokonság nevében fájdalmas szivvel tudatja,
hogy a legjobb férj, apa és rokon

Ákos Arnold
voSt íemesvöri kir. ipari tőfeldgyelő,
műszaki ten&csoa
életének 68-ik évében hosszas szenvedés
után csendesen elhunyt.
Kedves halottunkat f. hő 30-án temettük az
izr. temetőben.

I

Ï. v3 r
tabb magatartásra késztet bennünket.
Közöljük a L Közgyűléssel, hogy a rendkívüli viszonyok folytán részben kihelyezéseinkből, részben árverésen megvásárolt ingatlanok értékéből jelentős leírásokat kellett eszközölnünk, amelyeket teljes egészükben
az
elmúlt évi nyereségünkből fedeztünk.
Figyelemmel a különleges viszonyokban
rtilő folyton csak csökkenő üzleti és kereseti
lehetőségekre, ugy véljük, hogy a L Részvényeseink egyetértésével találkozunk,
amidőn
javasoljuk a t. Közgyűlésnek, hogy a lefolyt
üzletévre osztalék és tantième ne fizettessék,
miért is kérjük, hogy a nyereség hovaforditása
iránti javaslatunkat ebben a szellemben elfogadni, a bemutatott, a felügyelő-bizottság által megvizsgált mérleget és indítványainkat,
amelyekhez a felügyelő-bizottság hozzájárult,

Üzlet! jelentésünk végére érve őszinte köszönetünket fejezzük ki a Magyar Nemzeti
Bank szegedi fiókintézetének, a Pénzintézeti
Központnak, úgyszintén patronizáló
intézeteinknek, a Magyar Általános Hitelbanknak
és a Magyar Leszámítoló és Pénzváltóbanknak,
amely intézetek az egész év folyamán
ügyeinket figyelemmel kisérték és állandóan a
mai súlyos idők által indokolt útmutatásokkal láttak el bennünket.

i óvá hagyni méltóztassék.
Az 1932! év tiszta nyeresége
P 34,898.85
méltóztassanak az ingatlanok értékéből leírni
P 5.705.69
marad
P 29.193.16
jótékonycélra fordítani
P 1.200.mig a fennmaradó
P 27.993.16-t
u j számlára ávinni és ezen összeget a következő üzletév megerősítésére fordítani.
Jelentjük a t Közgyűlésnek, hogy értékpapirállományunkat a 260/1933. sz. miniszteri
rendelet rendelkezései értelmében
állítottuk
mérlegünkbe.
Jelentjük továbbá, hogy a Szegedi Téglagyár Társulat üzletéve a fennálló kartellmegállapodások
ellenére a mostoha viszonyok
folytán gyengén alakult. Annak ellenére szívós munkával sikerült üzemét fenntartani.

Kérjük a t. Közgyűlést, hogy a napirend
során 1 igazgatósági és 1 felügyelő-bizottsági
tagot választani méltóztassék.
Végül kérjük, hogy úgy a felügyelő-bizottság részére, mint részünkre a szokásos felmentvényt megadni méltóztassék.
Szeged, 1933 január hó.
AZ
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A Szegedi Kereskedelmi és Iparbank
R S X A M A D A S A

Z,

M É R L E G - S Z Á M L A

VAGYON
Pénztár:
Pénztárkészlet
Valuta-pénzkészlet
Pénzintézeteknél elhelyezett tőkék
Váltó
Adósok:
Szabályszerű fedezettel
. . .
Értékpapírok és ¡pari részesedések
Ingatlanok:
Intézeti székház
Egyéb ingatlan

191.347
1.143
32.428

224.919
6,779.926

,

661.049
196.27801
124.237
161.046

Leltár
Óvadékok és szavatossági adósok
Közszállitási célra kiállított kezességi
nyilatkozatok alapján
Óvadékok és egyéb szavatossági adósok

Részvénytőke:
28.000 drb részvény á P 20.— n. é.
Töketartalék
Tartalékalap
Wagner Gusztáv segélyalap
Betétek:
Könyvecskékre
Folyószámlákra
Elismert vállalati nyugdíjpénztár betéte

560.000
252.270
370.285

105.475
121.794

1,182.556 H>
8.000

3,334.435 60
702.252 68
122.739 10

Hitelezők:
285.284 13
Folyószámlán
1
Viszontleszámitolt váltók
Fel nem vett osztalék
Átmeneti tételek:
Előre bevételezett kamatokban
. .
Egyéb átmeneti tételekben . . . .
Óvadékhitel és szavatossági kötelezettségek:
Közszállitási célra kiállított kezességi
nyilatkozatok alapján
óvadékhitelek és egyéb szavatossági
kötél ezezttségek

69.503
35.971

Nyilvántartási számlák

TEHER

Nyilvántartási számlák
Nyereség
. . . .

4,159.427
151.772
2,562.563
1.066

37.412 95
9.761 52

47.174 47

69.503
35.971
105.475
121.794
34.898 85
8,147.459 19

8,147.459

v

ÜZLETEREDMÉNY-SZÁMLA

VESZTESÉG

NYERESÉG
t

Üzleti költségek
Személyzeti költségek:
Tisztviselői fizetések
kegy és nyugdíjak és nyugdíjpénztári hozzájárulások
. . .
Adók és illetékek
Betéti kamatok
Betéti kamatadó
Leírások:
Váltó számlából
.Adósok
„
Értékpapír „
Ingatlan
„
Nyereség

.

37.698 78»] Áthozott nyereség I93I. évről
Ingatlan-jövedelem
. . . .
Kamatok és jutalékok . . .
Értékpapirkamat
108.257 09[j Különféle jövedelmek ós dijak
50.333
205.064
9.240

85.096
23.160

35.699
52.610
1.241
7.067

.

96.619
34.898
542.112 43

542.112

1

alelnök.
Kállay Rudolf s. k.

Dr. Biedl Samu s. k.

I G A Z G A T Ó S Á G :

Biró Artúr s. k.

Pick Jenő s. k.

Cr. Auer Zoltán s. k.

Dr. Hári Géza s. k.

Vajda Met:5 s. k.

Megvizsgálta és helyesnek találta
Dr. Tonelli Sándor s. k.
elnök.

A könyvelésért:
Pick Lajos s. k.
cégvezetö-főkönyveló,

Szeged, 1932 december h ó 31-én.
AZ

Kiss Károly s. k.

4.122 73
21.701 57
501.909 3G
3.450 50
10.928 27

A

F E L Ü G Y E L Ő

Schermann Kálmán s. k.

bástyái Holtzer Tivadar s. k.
Varga Mihály s. k.

Grosz Marcel s. k.
vezérigazgató.
Wagner Ferenc s. k.

B I Z O T T S Á G :
Dr. Telbisz Imre s. k.

Varpa Dezső s. k.

