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Az élő szobor

kbtt, aki felolvasta a nemzetgyűlésen Apponyi
szákadtak a Kárpátok bércei s ciszakadtak
Albert üzenetét. Hánvszor emelte fe1 örökzetn- Erdély folyói. A csodát, amit nem tudott végA mi életünkben mennyi reményünk fosz- gésü hangját a jogok kiterjesztése, az alkot- hezvinni a legzengőbb hang s a legékesebb
lott már el a Lac Leman partján. S Apponyi mány demokratizálása, a választójog reformja, beszéd, véghez viszi-e majd a néma végrenhogy
a szociális haladás érdekében s bánv<?~or kel- delet. Ne sirassák és ne gyászolják,
Albert halálával talán most foszlott szét a
lene még elzengenie követeléseit azok meg- ez a csodálatos ivelésü életpálya megtört s
legéltetőbb reménység.
valósulásáig. ünnepelték, megtapsolták, lehajol- pihenni tér a zengő szobor, — ne gyászolják
Csodálatos volt ez a kihunyt élet s talán
Apponyi Alb?rt elmulását, hanem engedelmestak előtte, csak egyet nem tettek meg, nem köm legcsodálatosabb az volt benne, hogy 87 vették. Azt akartuk, hogy a világ népei és a
kedjenek neki s fogadják meg elnémult ajkáéves korában még — reménység volt. Ha fiatal világ urai lássák be Apponyi Albert igazsá- nak örökzengésü tanácsait. A nemzeti élet telélet kettétörik, mennyi vigasztalást ad az a gát, de mi belátni a nekünk szóló igazságait
jessé tételének, a szabadság tiszteletének, a
gondolat, hogy a félbetört élet is egész hivatást
jogok kiterjesztésének s a szociális haladásnak
soha nem akartuk. Azt kivántuk, hogv mások
tOltött be s bevégzett mü emléke zárja le a kövessék — helyettünk, mások enge^e'mesked- volt prédikátora Apponyi Albert Az Ur megmegtört élet számadását. De Apponyi Albert
büntette a népet, amelyik megtagadta a próféjenek — helvettünk, mások hallgassaaak rá —
életét és hivatását a nyolcvanhetedik születés- helyettünk. Nagy fájdalmunkban, égető sebeink- táit. Ne kőből és ne bronzból állítsunk emnapja előtt sem zárta még le sorsa s a magyar
léket Apponyi Albertnek, hanem tanításai köre ő volt az egyetlen ir, de csak — külsőleg
sors. Ez a szétszaggatott ország, ez a szét- használtuk. Azt akartuk, ho^y a franciák, az
vetéséből, a szabadság tiszteletéből, a jogok
tört nép még felnézett rá s csak rá tudott fel- angolok, Amerika népe hallgassanak szavára
kiterjesztéséből, a nemzeti élet teljessétételénézni akkor, ha remélni akart. Ennek az or- s engedetoeskedjenek igazságainak, de nekünk ből s a szociális haladás megteremtéséből. Akszágnak még ő jelentette a szebb, az igazibb, nem kellett az a jogkiterjesztés, nekünk rem
kor lesz Apponyi Albert országa ez az ország,
az üdvözítőbb jövőt, ez a nyolcvanhétéves ifjú, kellett a szabadsáenak az a mértéke, amit ö kö- ha követi tanításait. S Apponyi országában
aki öregen indult el hat évtizeddel ezelőtt köz- vetelt
fel fog virradni a revizió napja. S lehet-e
életi pályáján s ifjan érkezett meg 87 éves
majd glóriásabb s méltóbb emléke ennek az
S most, amikor megpihent és elnémult, nem
borában u j harcra, uj helytállásra és uj küz- válik el tőlünk, csak elszakad, mint ahogy el- életnek, mint a revízió?
delemre a tündöklö szavak és tűnő cselekvések
világvárosába, a genfi tó mellé.
Nyolcvanhét évig élni, amikor hetven éven
tul már minden nap külön, meghálálni való
ajándéka a sorsnak, a gondviselés kivételes
kegyelme. De nyolcvanhét évig élni ugy, hogy
a halál a harcmezőn, a munkaasztal jnellett, e
vállait misszió teljesítése közben érje utói és
Genf, február 8. Gróf Apponyi
Albert holt- koszorújának szalagján ez á!h *Strtg é* siron
lepje meg a szent öreget, — nincs ennél s ebb
testét
szerdán
kora
reggel
a
kantoni
kórház
tul.
Klotild.«
élet és nincs ennél szebb halál. Ugy élt közötbakteorológiai intézetébe szállították és ott beAz ünnepi gyászszertartás péníeken délelőtt
tünk, mint az élő mult és az élő jövő. A
a család és a magyar delegáció
10 órakor kezdődik és azon résztvesz minmúltnak és jövönek élő szobraként járt közöt- balzsamozták
jelenlétében
A
bebalzsamozás
után
a
holtden
Genfben tartózkodó államférfi. A rendőrtünk s mindenki mellékalakká vált a gigantestet átszállítják a Szent József templomba, ség minden intézkedést megtett, hogy abban
tikus szobor mellett. Már csak ő jelentette
az esetben, ha Ottó Genfbe utazna a temeszámunkra valóságként a lehanyatlott multat ahol felravatalozzák.
tésre, személye biztonságban legyen.
Az esti órákban magas ravatalra helyezték
s ő jelentette egvedül azt a jövőt, amelyet senki
Apponyi utolsó pillanatáig a legteljesebb
nála meggyőzőbben, senki lelkesebben, senki el Apponyi koporsóját a Szent József templom
szellemi frjsseséggel beszélt, még az orvosait
küldetésszerübben, senki a sorsra-parancsolób- halottas szobá'áhan, amelynek frl iit ezüsftrojtos
fekete gvászlenellel vonták be. A ravatal mel- Is megtévesztene. Teljesen tudatában volt anban idézni nem tudott.
lett kandelábereken 3—3 viaszgyertya ég, körü- nak, hogy milyen sors vár reá. Az utolsó éjszaLehetett-e meddő az az élet, amelyik még lötte a koszorúk nagy tömege. A kooorsót a kán az orvosok már koffetn injekciókkal envhinyolcvanhétéves korában sem juthatott el a magyar cimerrel ékesített nemzeti aászló ta- tették fájdalmait. Közvetlenül a halál beállta'
bevégzett munka pihenőjéhez, amelyiknek ak- karja.
előtt ezt suttogta:
kor kellett a legnagyobb feladatot, történelmi
A ravatalra két koszorút helyeztek el, ecryik
— Kitartás! Legyen bátor a magyaa- és ütött
missziót vállalni, amikor más már régen visz- a grófnőjé, a másik a gyermekeké. A; grófnő
a győzelem órája.
szavonul a közpályától. Szabad-e meddenek tekinteni ezt a példátlanul gazdag életet, csak
azért, mert legtöbbször félreszoritották a cselekvéstől? De hány ezer kortársnak s hány
Ma délelőtt a miniszterelnökségen a temetés cegprimás szenteli be a kupolacsarnokban. Az
nemzedéknek cse'ekec'e'e egvüttvéve is keveünnepélyes gyászistentisztelet szerdán délelőtt
sebb sulvt nyom a nemzeti élet mérlegén, ügyében értekezlet ült össze bárciházi Bárczy
mint az az ötnegyedórás beszéd, amivel Tria- István államtitkár elnökletével, akit a minisz- lesz a budavári koronázó főtemplomban. A
terelnök megbízott azzal, hogy a szertartás
nonban rázta fel a világ lelkiismeretét s ami
gyászmiréí Serédi hercegprímás mondja.
azóta is legnagyobb eredménye a magyar re- rendjét előkészítse. Az értekezleten megállaA részvét
vízió történetének. S mivé válhatott volna még podás történt, hogy Apponyi Albert holttestét
Hegyeshalomnál
ünnepélyesen
fogadják,
az útez az élet s mennyi gazdag, termékenyítő
Genfből jelentik: Ma is tömegesen érkeztek
cselekvésben bontakozhatott volna ki, ha ak- vonalon ünnepélyes fogadtatások lesznek, így
részvéttáviratok, többek között
Hindenburgtól,
Magyaróvárott, Győrött és Komáromban.
kor, amikor itthon a legnagyobb szükség volt
Dolfuss
osztrák kancellártól, Neurath német
rá. a forradalmak után a lázadó törpék nem
A holttestet szállító vonat
előreláthatólag külügyminisztertől.
szorították volna félre ezt a Mont-Blanc emszombaton este 9 óra 55 perckor érkeiik a
Titulescn
román külügyminiszter is részvétbert. Ez a nemzedék meg sem érdemelte azt
Keleti pályaudvarra. Itt Mészáros
János értáviratot intézett gróf Apponyi Albertnéhoz.
a nagyságot, aminek betöltésére őt küldte a seki helynők beszenteli a holttestet, azután
Apponyi özvegyéhez Mussolinitői a következő
magyar sors. ünnepelték, de rem engedelmes- Huszár Aladár mond beszédet. Ezután a gvász- távirat érkezett: »Apponyi Albert gróf elhunyta
kedtek neki. A vitrinbe tették a mindennapi menet
a Rákóczi-uton,
Erzsébet-kőrúton, mélységes fájdatemmal tölt el. Kérem, fogadja
élet
számára hangoztatott
követeléseivel
Andrássy-uton Vilmos császár-ufón,
Alkotőszinte részvétem megindult kifejezését, Musegyütt. Amikor Párisból még Trianon előtt
mány-uecán át vonul az országház elé ahol
so'ini.«
hazaüzent, hoev merényletekkel és vérontással
Apponyi holttestét a kupolacsarnokban felraA Magyar Hírlapírók Nyugdíjintézete, a Mane szennyezzék be ezt a meggyötört ország- vatalozzák. Vasárnap a közönség reggel 9 órá- gyar Újságírók Egyesülete, az Újságírók Szanak j óhirét s ne nehezítsék sötét atmoszférá- tól délután 5 óráig, hétfőn reggel 9 órá-natórium Egyesülete és az Otthon írók és Hírnak teremtésével azok munkáját, akik most
tól délután 1 óráig tekintheti meg a ravatalt. lapírók Kőre táviratban fejezte ki részvétét
idegenben a nemzet jövendője felett virraszA temetési szertartás kedden délelőtt 10 óra- gróf Apponyi Albertnének.
tanak, — még az a miniszterelnök is megbu- kor lesz. A holttestet Ser4di Jusztinián berBoris bolgár király részvéttáviratot intéaett

Apponyi Albert holtteste
. . a fenfi ravatalon
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& kormányzóhoz. A kabinetirodának jelentették részvétüket: a francia követ és bolgár
ügyvivő. Schön német követ a délelőtt folyamán megjelent Gömbös miniszterelnöknél és
kormánya nevében
kondeleált Apponyi elhunyta alkalmából. Khuen-Héderváry grófnál,
a külügyminiszter állandó helyettesénél jelentették be kormányaik részvétét a török, jugoszláv, a román és csehszlovák követek.

Budapest részvéte
Budapest ma délutáni rendkívüli közgyűlésén
Huszár
Aladár főpolgármester megemlékezett
Apponyi haláláról és hangoztatta, hogy Apponyi emlékét elsősorban Budapestek kell megőrizni. Javasolta, hogy a közgyűlés fejezze ki
gyászát jegyzőkönyvben és erről értesítse az
özvegyet. A törvényhatósági bizottság állva
hallgatta végig a beszédet, majd negyedórás
szünetet tartottak a gyász je'éül. Az újra megnyitott ülésen Kabakovlcs
József j*jelentette
hogy a rendkívüli közgyűlés összehívását kérő
bizottsági tagok a nemzeti gyászra való tekintettel nem kívánják a közgyűlés megtartását.

„ 4 legnagyobb ügyvéd"
Genfből jelentik: Paul Eoncour francia külügyminiszter a sajtó képviselői előtt kijelentettev hogy Apponyi mindig mélységes csodálatot váltott ki belőle. Nagy hazafi volt
és ha nem is tartozott az ügyvédi karhoz, az
egyik legnagyobb
ügyvéd volt, akivel
valaha
is találkozott.
Halála helyrehozhatatlan veszteséggel sújtja Magyarors'ár'ot

4 német lanok
A német lapok terje lelmes cikkekben emlékeznek meg Apponyi haláláról. A berlini rádióban tegnap este em'ékbeszédet mondottak.
A beszédet több német rádióállomás közvetítette. A beszédben méltatták Apponyi magas
erkölcsi színvonalát, kiváló szónoki képességeit és kiemelték, hogy nemcsak Magyarországnak. hanem az egész világnak egvík legnagyobb államférfiúi egyénisége volt.
A külföld egyöntetű részvéttel fogadta Apponyi halálának hí' ét. A »Berliner Tageblatt« a
katolikus politikust gyászolja benne, a >B8rsen
Kurír« azt irja, hogy a 86 éves férfin kifejezője volt a legújabb Időknek is. Hasonló
hangnemben írnak a többi német lapok Is.

A francia, angol és a cseh
lapok
A cseh lapok nagy cikkekben számolnak be
a h aláírói. A »Prager Tagblatt« azt irja, hogy
Apponyi emberi műremek volt.
A francia sajtó Is hosszú közleményekben
emlékezik meg Apponvi haláláról. A lapok
szerint a nemzetközi é'.et egyik nagyja, a Népszövetrég egyik vezető tagja volt
Az angol lapok hasábos tudósításokat közölnek a haláláról. Az elhunytról a »Diily
Maily« azt irja, hogy Európa
disze és hisz
volt.

(A Délmagyarország munkatársától.) Bárányi Tibor főispán szerdán délben bizalmas
megbeszélést tartott a közgyűlési pártok vezetőivel, valamint az egyetem és a katonaság
képviselőivel. A megbeszélésen azt állapították
meg, hogy Szeged város hatósága és társadalma milyen módon osztozik az országos gyászlián.
A megbeszélés eredményeképen a főispán
hétfőn fél tizenkét órára összehívta a törvényhatósági bizottság rendkívüli közgyűlését. A
közgyűlésen rövid elnöki megnyitó után dr.
Pálfy József polgármesterhelyettes javaslatot
terjeszt elő. Javasolni fogja, hogy a közgyűlés
jegyzőkönyvében örökitse meg Szeged elhunyt
díszpolgárának, gróf Apponyi Albertnek az
emlékét és keddi temetesén küldöttségileg képviseltesse magát. A város koszorújának Apponyi ravatalán való elhelyezésével hízza meg a
polgármestert és a főjegyzőt, akik Bárányi Ti-

bor főispánnal «¡gyütt utaznak föl a temetésre.
A város küldöttségében a közgyűlés önként jelentkező tagjai is résztvehetnek. A közgyűlésen az emlékbeszédet dr.Török Béla mondja és
a közgyűlés jegyzőkönyvének másolatát a polgármester elküldi Apponyi Albert özvegyének.
A rendkívüli közgyűlésen
Apponyinák a
közgyűlési teremben lévő portréját gyászfátyollal vonják körűi.
Ugyancsak hétfőn, a közgyűlés előtt, tiz órai
kezdettel ünnepélyes gyászmise lesz a fogadalmi templomban. A misét vagy a megyéspüspök, vagy abban az esetben, ha a püspök
a temetésen vesz részt, Raskó Sándor főesperes-plébános celebrálja.
A törvényhatósági bizottság rendkívüli közgyűlésére meghívót kapnak az összes állami
és városi intézmények vezetői, az egyetem, a
katonaság és az igazságügyi intézmények is.

/I Kereskedők
Szövetsége
lilíakoszik
asz
adóemelésein
és a jiszeíésredukció
ellen
»Minden
adóemelés
és flxeíéscsölclcenlés fordított
£oz*< —
egységes Kereskedői front — **/l tlsxtes
melcneh. egyetlen
fegyvere
a Qlrdetés, amit nem
adóxtainl«
(A Délmagyarország munkatársától.) A Szegedi Kereskedők Szövetségének nagytanácsa
szerdán este ülcst tartott. Az ülés megnyitása után Varga Mihály elnök kegyeletes szavakkal emlékezett meg gróf Apponyi Albertről és az ülést a gyász jeléül ötpercre felfüggesztette. Elhatározták, hogy Apponyi emlékét jegyzőkönyvileg örökítik meg.
Ezután
Varga Mihály arról beszélt, hogy jelenlég

odOlnlládó
van, ami mérhetetlen veszedelmet rejt magában. Az uj terhek ellen a kereskedőknek minden erejükből tiltakozniok kell és arra törekedni, hogy a megbénított
kereskedelem
újból felszabaduljon. Ismertette az OMKE átiratát, amely arra kéri a szövetséget, hogy a
többi szegedi kereskedőszervezettel
együtt
egységes szervezetbe tömörüljön a kereskedőérdekek hathatós
védelme érdekében, mert
így külön-külön mindegyik vegetatív életet
él, mig tömörülés esetén
hathatós
erkölcsi
sulvt nyernének.
Vértes Miksa azt fejtegette, hogy a koncentráció

az egqslges szegedi Kereshedőfront
megttV'emtése érdekében rendkívül fontos volna, mert a kereskedőkre váró nagy harcokat
csak ezen az uton lehet megvivni.
Hoda Bertalan is a koncentráció szükségességét hangoztatta és a kiskereskedők nevcben elvileg hozzájárult a tervhez.
Korda Jenő és mások felszólalása után a
nagytanácsi ülés kimondotta, hogv a szegedi
kereskedők szervezeteinek kooperációját szükségesnek. fontosnak és sürgősnek látja. A tervet előkészítő bizottság dolgozza ki.
Dr. Kertész Béla a fizetésredukcióról és az
uj adórendeletekről beszélt. Ezek a rendeletek
példátlan súllyal nehezednek az országra és
ami a legszomorúbb, olyan áldozatok meghozatalára van kényszerítve az adófizető, amelyeknek eredménye nem lesz.

Hinden adóemelés ís flzeféscs&hhentes fordított eredmemit
er el,
bevételemelkedés
helyett bevételcsökkenést.
A már életbeléptetett adóemelés mellett ujabb
emelések készülnek. A szegedi kereskedőknek
is tiltakozniok kell az adórendeletek ellen, il
letve törekedni kell az adóemelések revizlójá
ra. A fizetésredukció az egyedül fogyasztóképes tisztviselőtársadalmat erintette, de közvetve a kereskedelmet is sulvos csapás érte általa. Dr. Kertész Béla ezután a következő

határozati Javaslatot
terjesztette az ülés elé:

eredményi
kereslcedellef>et meg-

— A szegedi kereskedő társadalom megdöbbenéssel értesült a tisztviselői fizetések csökkentését és az nj adóemeléseket tárgyaló rendeletekről. Szeged város amúgy ís alélt gazdasági forgalmára végzetes csapást jelent a tisztviselői fizetésredukció. Az eddigi közterhek ujabb emelése
pedig forgótőkéjének utolsó maradványától fosztja meg az adózó kereskedőt. Aggodalommal értesül a kebeskedőtársadalom arról 1«, hogy a fázisadók ujabb megállapítása révén a kormány —
állítólag — a forgalmi adó burkolt felemelését ís
tervezi.
— Amennyire kívánatos a kormánynak az a
törekvése, hogy az államháztartás egyensúlyát és
pénzünk értékállandóságát biztosítsa, olyannyira
e'hibázott az eddigi módszer, amellyel ezt elérni
törekszik. Uj tökékert kell juttatni a gazdasági élet
vérkeringésébe, ha az államháztartás az előirt
adók behajtását reméli. Hatványozottan vonatkozik ez Szeged városára, ahonnan Immár
több,
mint bárom esztendeje a tőkék állandó elvonása
történik, adók, társadalombiztosító, egyéb közigazgatási és egyéb gazdasági szervek utján anélkül, hogy a legcsekélyebb gondoskodás történt
volna arról, hogy a város gazdasági ereibe friss
tőkék 1» áramoljanak.
— A Szegedi Kereskedők
Szöveísége Wjea
erejével csatlakozik a fizetésrednkeló és aa nj
adóemelések ellent országo« moBgnlorolio*, ebbe
az OMKE utján kapcsolódik bele. Helyi vonatkozásban a gazdasási élet felfrissítésének eélja érdekében az Iparos- és mezőgazdatáreadalommal
ejryflttes akció folyamatba tételét fogja kezdeményezni.
Nemecz Dezső, Korda Jenő és Vértes Miksa
felszólalása után a nagytanács! ülés a határozati javaslatot egvhangulag elfogadta.
Vértes Miksa külön felhívta a kereskedők
figyelmét nrra a veszélyre, amely

a hirdetései* megadóztatásanoh
tervében rejlik.
A tisztes kereskedelemnek
egyetlen fegyvere a hirdetés — mondotta —,
ennek megadóztatása ellen a Iegcrélvesebben
tiltakozni kell. Indítványozta, hogy a hirdetések
megadóztatása ellen is tiltakozzon az
ülés. Az indítványt az ülés elfogadta.
Rosenstock Salamon a szegedi gabonakereskedők és terménykereskedők panaszait tette szóvá. Az érdekeltek súlyos anomáliákat tapasztalnak a gazdáknak egvmásközötti, bolettanélkül való adás-vevéséről. A szövetség támogatja a szakosztályt az üzérkedés ellen való
küzdelmében.
Nemecz Dezső a 6 órai záróra ügyében megindított akció támogatására kérte föl a szövetséget. A nagytanács ugy határozott, hogy
a szövetség meghallgatja a szakmákat ebben
a kérdésben.

it
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Moratóriumot kap
Románia ?
Bukarest, február 8. A román delegátusok
már hosszabb ideje tárgyalásokat folytatnak
Párisban a külföldi hitelezőkkel s a legújabb
hirek szerint ezek a tárgyalások megegyezésre vezettek. Állítólag kompromisszum jött létre, amelynek értelmében az állami tartozások törlesztésére két évi és három hónapi haladékot kap a román kormány, a megegyezés azonban nem vonatkozik az egyedáru intézmények tartozásaira.
Ezeknek a tartozásoknak ügvében külön tárgyalásokat kezd a
delegáció és amennyiben ezek is sikerre vezetnének, ugy nem
kerül sor a rendkívüli
pénzügyi intézkedésekre, hanem sikerült
a
Költségvetést az eredeti terv szerint redukálni.
Politikai körökben élénk feltűnést keltr
hogy a király tegnap bizalmas kihallgatáson
fogadta
Vatoianu
tábornokot,
Bratianu
György liberális pártjának egyik vezetőjét és
Circulescut, a Duca-párt tagiát. A két politikus egyszerre jelent meg a király előtt, aki
felszólította őket, hogy igyekezzenek kiküszöbölni a két frakció közötti ellentéteket, majd
állítólag megegyeztek, hogy ha az egység újra helyreáll közöttük, akkor megint kormányképesek lehetnének.

Az élet
a kémikus szemével

Fiatalos és ápolt

külső: előfeltétel a modern nőnél.
Játszva elérhető a PfeUrlltfl—LanolinCreme által, amely azonnal besaivódik a bőrbe a legcsekélyebb fény
hátrahagyása nélkül. Minden aikalomra, ugy éjszaka, mint nappal, D o b o í o k b ( i n t n - '
egyaránt használható.
busókban 30 f.-toi
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A balor tartománygyülés kimondta,
hogy államosítani kell a bankokat
Hitler szerint »tiz ér múlva nem lesz marxizmus«

(Budapesti tudósitónk telefonjelentése.) Hitler
ír szerdán
szerdái este fogadta a lapok főszerkesztőit
és beszédet intézett hozzájuk. Nem gondol arra — mondotta —, hogy a
sajtót béklyóba
kell szorítani. A kormány nem kér mást a lapoktól, csak azt, higyjék el, hogy jóakarat tölti el és a legjobbat akarja a nemet népnek.
Azzal a bejelentéssel fejezte be beszédét,
hogy könyörtelen eréllyel fog lecsapni azokra, akik tudatosan ártani akarnak Németországnak. Kevesen vannak ilyenek — folytatta Hitler —, de ezek közé tartozik szerinte a
marxizmus. Beszédét igy fejezte be: „Tiz év
múlva nem lesz Németországban marxiz-

mus .
Münchenből jelentik: Meglepő esemény történt a bajor tartományi gyűlés szerdai ülésén.
A horogkeresztesek azt indítványozták, hogy
államosítsák az összes bajor nagybankot Az
indítványt a szocialisták magukévá tették és
ennek az együttműködésnek az lett az eredménye, hogy á polgári pártok kisebbségben maradtak és a javaslat többséget kapott
A határozat azonban nem jelenti azt, hogy
a bajor bankokat valóban államosítani fogják, mert a birodalmi alkotmány szerint a
tartományi gyűléseknek nincs joga ilyen természetű javaslatot törvényerőre emelni.

Szent-Györgyi Albert előadása
(A Délmagyarország munkatársától.) A Ferenc József-Tudományegyetem
Barátainak
Egyesülete szerdán
délután hat órakor az
egyetem aulájában szabadegyetemi előadást
rendezett, amelyen dr. Szent-Györgyi Albert
tartott nagy érdeklődéssel várt előadást „Az
élet a kémikus szemével" cimmel.
Szent-Györgyi professzor mindvégig lebilincselő, szellemes előadásában ismertette azt
a küzdelmet, amelyet a tudomány folytat az
élet legelrejtettebb titkainak felderítéséért. A
tudomány és a vallás között semmiféle viszony nincs — mondotta —, mert amit mérni
lehet, az a tudomány, ahol nincs megmérhető
valami, az a vallás; igy tehát a tudomány
legfeljebb közeli szomszédja lehet a vallásnak.
— A tudomány a mélységeiket kutatja, behatol a legparányibb részecskék belsejébe is,
hogy ujabb és ujabb titkokat tárjon fel. így
jutott el a biokémia az emberi test részecskéjéhez, a sejthez, majd a molekulához és az
atomhoz, igy tudta meg, hogy az a csodálatos gépezet, amelyet élő testnek nevez az ember, nyolcvan százalékban viz. Hiába kegyelmes ur valaki — mondotta nagy derültséget
keltve —, az is nyolcvan százalékban viz.
— A biokémikus nem állt meg az atomnál,
behatolt az atóm belsejébe is, ami fontosahb
világtörténelmi esemény volt a világháborúnál
is. Megállapította a tudomány, hogy az atomnak is van egy magja, amely körül elektromos részecskék keringenek másodpercenkint
háromszázezer kilométeres sebességgel, de az
élet rejtélye kiszaladt a tudós kutatók ujjai
között. Nem lehet megállapítani, hogy hol kezdődik és hol végződik az élet, nem lehet megtalálni azt a pontot, amelyen innen az élet
van és amelven tul már nincs élet. Ebben a
titokzatos, kifürkészhetetlen űrben rejtőzik az
a mester, aki megalkotta
az élő organizmus
remekmüvét, de amikor a tudós elérkezik ide,
akkor félre kell állania, mert itt már nincs
semmi megmérhető.
Az aulát zsúfolásig megtöltő közönség feszült figvelemmel hallgatta az izgalmasan érdekes előadást és azután lelkes tapssal ünnepelte az előadó professzort.

Szegeden a hőmérő legmagasabb állása + 8.2
C, a legalacsonyabb — 0.6 C. A barométer adat*
nullfokra és tengerszintre redukálva reggel 761.1
mm, este 765.9 mm. A levegő páratartalma regffel és délben 93 százalék. A szél iránya északkeleti, illetve keleti, erőssége 2—1.
Idöjóslat a Délvidékre: Egyelőre még enyhe
idő, gyenge csapadékhajlammal.
A Meteorológiai Intézet jelenti este 10 órakor:
Prognózis: Felhős idő, a Tiszántúl
északkeleti
szél, kelet felől a hőmérséklet csökkenése, egyes
helyeiken kisebb esők.

Meiler Rózsi és — a kitalált merénylet
(Budapesti
tudósítónk
telefonjelentéa*>.) Meller Rózsi, az >Irja
hadnagy« cimü darab
szerzője ellen, mint ismeretes, Bécsben merényletet követtek el. Az irónőt több sebből
vérezve, ájultan találták a földön. Azt állította,
hogy egu ismeretlen fiatalember
tört rá és politikai jelszavakat hangoztatva tőrrel összeszurkálta. A béesi rendőrség nyomozást indított
az ügyben és ma az írónő elé tárták az öszszegyüjtött bizonyítékokat. Többórás faggatás

„Az a

után Meller Rózsi megtört és beismerte,
hogy
a merényletet
csak koholta és a sebeket
saját
maga ejtette
önmagán.
Meller Rózsi vallomásából valami romantikus szerelmi történet derült ki, az írónő hét
ismert bécsi személyt nevezett meg előadásán
ban. A bécsi rendőrség a nyomozást folytatja.
Meller Rózsit a hatóság félrevezetése
mtntt
fogják felelősségre
vonni. A legnagyobb büntetése kétheti elzárás lehet

Hppoiwi estmléks
a képviselőház gyászlllésén

feladolnnh, hogu a szabadságjogok biztosítása, a z európaibb
erdekében fokozottabban tetlesltsflk Kötelességeinket"
Almássu, Gömbös, Zlcfttj János es Cckhardt beszéde

Budapest február 8. A képviselőház szerda
esti ülését Apponyi emlékezetének szentelte.
A karzatok zsúfolva voltak közönséggel, a diplomaták padjaiban ott volt Roosewelt amerikai követ is.
Elsőnek
Almássy László elnök
emlékezett meg gróf Apponyi Albertről. Beszédét a képviselők állva hallgatták végig.
— Ezekben a szomorú napokban — mondotta — az egész világ részvéte felénk fordul,
ide irányította a részvétet annak a férfiúnak
elhunyta, akit világszerte igen jól ismertek,
ott is, ahol a magyar nemzetet nem, vagy félreismerték. Életereje három emberöltőig tartott, szelleme nemzedékeket kapcsolt
össze.
Léte elválaszthatatlanul összeforrt nemzetével. Heroikus történelmi alakja egyet jelentett
a nemzet aspirációinak állandósulásával és a
nemzeti remények teljesülésével.
Ezután részletesen ismertette Apponyi közéleti és parlamenti pályafutását. Nem a kicsinyes pártpolitika, hanem mindig a hazának
sorsa érdekelte — mondotta. Nemcsak saját
nemzetének volt szabadsághőse, hanem az öszszes nemzet szabadságáért küzdött.
A fény,
amely nagy szellemét övezte, visszasugárzott
hazájára. A trianoni békekötés után Apponyi
vette át azt a szerepet, hogy a nemzet történelmi elhivatottságának érvényt
szerezzen.
Törhetetlen munkabírása csak arra irányult,
hogy a nemzet elvesztett jogait, területét és
népéit visszaszerezhesse, ezért harcolt az utolsó percekig.
A béke és nemzetének hálája
lengjen porai felett

közeiét

A képviselők ezután elfoglalták helyeiket
majd
Gömbös miniszterelnök
beszélt. Bejelentette, hogy a kormány Apponyi Albertet a nemzet halottjának tekinti.
— Ha elesik egy katona a harc mezején —
folytatta beszédét —, bajtársai azt
jelentik
róla, hogy meghalt a becsület mezején. Gróf
Apponyi Albert a nemzetért tett szolgálatok
mezején halt meg. Az ő odaadó példája, áldozatkészsége és nemes alakja állandóan ott lebeg majd a Népszövetség légkörében és hirdetni fogja a magyar igazságot amelyért Apponyi Albert harcolt és elesett Pártkülönbség
nélkül ugy tekintünk
őreá, mint hatalmas
szálfára, mint nagy államférfiura, aki meszsze világított mécsének fényességével és jellemének tisztaságával.
A népek versenyében,
mint hatalmas szirt állott, figyelmeztetve arra, hogy él a Duna medencéjében egy
nép,
amely élni akar, amellyel igazságtalanság
történt. Lénye apostoli volt. Lényéből következett, hogy nem volt pártpolitikus, hanem
magas egyetemes eszmékért harcolt. Fegyvereinek hatalmas szertárában az érvek állottak és ezért volt lenyűgöző a nemzetközi f«'
rumokon is. Valahányszor megszólalt, mint
orgonazugás hangzott szava. A lebilincselő és
hitet keltő hangját a magyar érzésektől hevített lélek szólaltatta meg.
Nem hallhatjuk
többé hangját és nem látjuk többé őt, — lelki ereje azonban eszményi magasságban lebeg közöttünk és példaadásával örökké itt marad, amig küzdünk a magyar élniakarásért

IL
Gróf Zichy János
volt a következő
szónok, aki a keresztény
gazdasági párt nevében beszélt. A nemzet kétségtelenül legnagyobb fiát vesztette el — mondotta —, nemes sziv szűnt meg dobogni, a legragyogóbb elrne aludt el örökre és a legékesebb lélek költözött el a földről. Apponvi Albert politikai hitvallása a haza iránti határtalan szeretetre,
a király iránti odaadó hőségre és a jogfolytonossághoz való s z í v ó s ragaszkodásra tamnszkodott. Ezért állott a legitimizmus élére. Megmutatta, miként kell türelmesnek lenni a legellentétesebb
felfogásokkal szemben és mennyire intranzingensnek
kell lenni, ha elvekről van szó. E szent aggastyánt, a munkának ezt a fanatikusát, a munka mezejéről, a politika porondjáról hivta n r
gához a Gondviselés. Olyan volt, mint a hős
katona, aki végső pillanatáig kezében tartotta a zászlót. Vannak emberek és ezek a kiválasztottak, akik magukban hordják a halhatatlanság magvát. Apponyi Albert nem halt
meg, nem halhat meg számunkra soha. Csak
Apponyi szellemét követve juthatunk el a
magyar feltámadáshoz.
Ezután
az ellenzéki pártok nevében
EcWfiarüll Tibor mondott beszédet.
— Apponyi — mondotta — akármelyik politikai táborban állott, a magyar eszmének és
ideának leghivatottabb letéteménvese volt.
Mindig a magvar élet teljessé tételére, a magvar nemzet életének telies kivirágoztatására
törekedett. Kulturális, politikai téren, a szellemi és társadalmi élet minden mezején nagygvá, egésszé, széppé és európaivá akarta tenni a magyar nemzetet. Égvéniségének lénvege
az volt, nogy a legnagyobb fanatizmussal bízott a sötét magyar jelen megváltoztatásában.
Emellett a hallatlanul nnrv hit mellett egvé-

niségének tőbbl része csak diszneE, ornamentumnak tűnik fel. Nagy hitével a nemzet hitét is ébren tartotta jövője iránt és így a kétségbeesett politikától visszatartotta nemzetét,
— Belpolitikai dolgokban az utóbbi időben
ritkán nyilatkozott meg,
csak fontos alkotmányjogi kérdésekben, vagy
a választójog
kérdésében
hallatta szavát és modernebb,
európaiabb irányzatot tartott helyesnek belés külpolitikai szempontból egyaránt Halála
után mindazoknak, akik vele egynézeten voltunk, az a feladatunk, hogy a szabadságjogok
biztositása, európaiabb magyar közélet megteremtése érdekében fokozottabban teljesítsük
kötelességeinket. Apponyi nagy és értékes jelentés volt az egész európai élet szempontjából is,
csodálatosan tudta megoldani azt a
nehéz feladatot, hogy a magyar követeléseket,
a magyar fájdalmat összhangba hozza az általános európai politikával. Apponyi halhatatlan érdeme, hogy a szentistváni politikának kérdését, történelmi szerepét a
magyar
erdekeknek az európai célokkal való
összhangbahozását ezekben a legnehezebb időkben is képviselni tudta. A trianoni határon
innen is. tul 1si a magyar nemzet minden
polgára itt áll lélekben Ápponvi Albert koporsója mellett. Együtt gyászoljuk mindnyáian őt, akik magyarok vagyunk. Együtt száll
fohászunk az egek Urához.. •! „Uram Isterem add. hogy példája termékeny legyen a
magyar életben".
Hat órakor Bessenyei Zénó alelnök napirendi javaslatot tett. indítványozta, hogy a
bolnan délután tartandó ülésen az üzleti hirdetések korlátozása és a tisztességtelen versenvről szóló törvény tárgyában készült javaslatot, a magvar-osztrák kereskedelmi szerződésre vonatkozó külügyminiszteri jelentést
és a vlzitársutati hozzájárulások megállapításáról szóló javaslatot tárgyal iák.
Az ülés hat óra után véget ért.

a Vasas—Szeged FC
vasárnapi mérkőzés legyet
elővételi kedvezménnyel a

nélmaüvarország îeflvirfldâliaii.
Hirelc

Ét O
Csötörtök. Róm. kath. Alex Cirill.
MM CT.
protestáns Abigail. Nap kél 7 őra
15 perckor, nyugszik 5 óra 13 perckor.
Szegeden a gvógvszertárak közül szolgálatot
tartanak: Apró Jenő Kossuth Lajos-sugárut 53.
(telefon 1996), Borbély József Ttsza Lajos-körut
20 (telefon 2268), Bulcsu Barna Kálvária-tér 7.
(telefon 3278), Gerle Jenő Klauzál-tér 3. (telefon
1359), Moldván Lajos Újszeged. Vedres-ucca 1
(telefon 1846), Nagy Gv őrök.: bérlő Takács T
Boldogasszony-sugárut 31 (telefon 2125\ Selmeczi
Béla Somogyitelep IX u. 489. (telefon 3425).
— Bnrnnyl Tibor főisuán elhalasztotta budepesrt ntiát. Bnrnnyi Tibor főispán ugv tervezte,
hogy pénteken Budapestre utazik az OTI-székház
épitése ügyében. Szerdán értesítést kapott, hogy
a székházépítés ügye keresztül ment az OTI elnökségen é.s most a pénzügyminiszterhez teszik
át az aktákat. A főispán ezért elhalasztotta pesti
útját; február 24-én vagy 25-én vezeti fel a pénzügyminiszterhez e^ben az ügyben n szegedi küldöttségé.
—A várost tisztviselők megkapták flletményelkei A városi tisztviselők — mint ismeretes — elsején fizetésüknek csak 40—50 százalékát kapták meg A főpénztár szierdán kifizette a tisztviselőit egyrészének hátralékos illetményét, csütörtökön pedig mindenki megkapja teljes járandóságál
— Kitüntetés. Ji földművelésügyi
miniszter
Mnskó János városi főerdőőrt 26 évi szolgálatáért
elismerő okleivéllel tüntette ki. Az elismerő oklevelet Bárányi főispán szerdán adtn át a kitüntetett főerdőőrnefc, aki kőnél három évtizede vigyáz
a város alsótanyai erdeire.
— A Frontharcos Szövetség szegedi főcsoportjának első körzete vasárnap délelőtt 10 órakor a
Délvidéki Autóklub helyiségében tartja évnyitó
bajtársi értekezletét. A megjelenés a körzet tagjaira kötelező.

— Az Influenza. Budapestről jelentik: Csordás
Elemér, Budapest tiszti főorvos a ma délelőtt adta
ki február első hetéről szóló jelentését az influenza megbetegedésekről. A jelentés
megállapítása
szerint február első bét napjában az influenzamegbetegedések száma jelentős mértékben viszszaesett, a szövődményes esetek száma a megelőző héthez viszonyítva alig mutat változást, de az
influenza következményeként jelentkező tüdőgyulladásban meghaltak száma növekedett. 1. és 7-e
között a Szent László-kórházba 76 budapesti és 5
vidéki beteget szállítottak be szövődményes influenzával. A magánlakásokban ápolt betegek közül 130-an kaptak szövődményes influenzát. Februárban a Szent László-kórtiázhan meghalt influenzás tüdőgyulladás folytán 18 egyén, 15 budapesti és 3 vidéki Az otthon ápolt betegek közül meghalt Budapesten 25. Az összes halálozások száma 43 volt
— Arthur Stringer: Csak azért is — Dé'magyarország kölcsönkönyvtár.
— Előadás Szeged népesedési viszonyairól. A
városrendezési terv megvalósítása érdekében rendezi a Szegedi Mérnök Egylet az Alfóldkutató Bizottsággal karöltve előadássorozatát. Az előadássorozat első előadója dr. Veress Gábor volt, a
második előadást pénteken délután 5 órakor rendezi meg a közgyűlési teremben a két egyesület,
amelyen dr. Sztankó Dezső pénzügyi titkár tart
előadást Szeged népesedési viszonyairól. Az előadó ismerteti a város
népesedési rétegződését
foglalkozás, kulturigények, stb.
szempontjából,
ismerteti a betegségi és halálozási statisztika
adatait, hogy ezek nyomán legyen módjukban a
városrendezési problémát megoldó mérnököknek
olyan tervet késziteni, amely a lakospág igényeit
a legtökéletesebben kielégíti.
— W . H. Kotas: A titokzatos gépmadár —
Délmagyarország kölcsönkönyvtár.
x Február hó 10-én kávé és 11-én teapróbafőzés
a Meinl-üzletben! Szeged, Kárás* u. 8.
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Székrekedésnél, emésztési zavaroknál, gyomorégésnél, vértódulásnál, fejfájásnál, álmatlan*
ságnél, általános rosszullétnél igyunk reggel éhgyomorra 1 pohár természetes „ Ferenc Józse. •
keserüvizet. A belorvosi klinikákon szerzett
tapasztalatok szerint a Ferenc József viz az
ideális hashajló minden Jellemző tulajdonságát egyesit! magában. A Ferenc József keserűvíz gyógyszertárakban, drogériákban és fűszerüzletekben kapható
B.I
— Betiltották a Munkásotthon tudományos
előadását. A szegedi szakszervezeti bizottság
közli, hogy tudományos előadását, amelyet
Csapó Sámuel „A kartellek és trösztök, valamint a munkásosztály nemzetközi szervezetei" cimen pénteken este a Munkásotthonban
akart megtartani, a rendőrhatóság betiltotta.
— Ponson: A florenci méregkeverő — Délmagyarország kölcsönkönyvtár.
— Gyümölcstermelők értekezlete. A kereskedelmi és iparkamarában szerdán délután értekezletet tartottak a gyümölcstermelő gazdák dr. Kogntovitz
Károly elnökletével, aki ismertette a
Szegedvidéki
Gyümölcstermelők Egyesületének
munkásságát. Az egyesület szakértője több gyümölcsösben elvégeztette a védekezési és faápolási munkálatokat, ugyanott tanfolyamot is tartott
a kapások számára amelyen a gyümölcsfák gondozásával kapcsolatos tudnivalókat sajátították
el. Fa ápolási tanfolyamot rendeznek Sárkányhegyen, Királyhalmán. Alsóközponton és Szőregen
is. Az értekezleten elhatározták, hogy Sárkányhegyen is megszervezik az egységes védekezési és
faápolási eljárást. Az ujszegedi gazdák szintén a
faápolás egységes kivitele mellett foglaltak állást.
— Stanislas A. Steeman: Végzetes éjszaka
— Délmagyarország kölcsönkönyvtár.
— A Szent Imre kollérrinm ifjúsága szombaton
estére hirdetett táneestélyét
Apponyi
Albert
Iránt
érzett kegvelete és gyásza miatt február
15-ére halasztotta el.
— Mérgezés. Szerdán délelőtt a mentők Wöller Teréz Szentháromság-ucca 15. szám alatt lakó lányt heresómérgezéssel beszállították a belgyógyászati klinikára. A vizsgálat megindult A
lány állapota súlyos.
— Hatósági közeg elleni erőszakért S0 pengő
pénzbüntetés. Rácz Pál vásárhelyi gazdánál a
cséplésnél megjelent két adóellenőr, akik s kimutatást kezdték tanulmányozni.
Amikor Rácz az
adóellenőrök kezében meglátta a kimutatást, kikapta a kezükből és darabokra tépte. A szegedi
törvényszék a gazdálkodót szerdán 50
pengő
pénzbüntetésre Ítélte hatósági közeg elleni erőszak miatt.
— „Követtem a férjem...."
Tormay Antslné
szegedi lakost az egyik hetipiac alkalmával elfogták, mert egy pár papucsot és női fehérneműt
lopott az egyik sátorból. Ügyét szerdán tárgyalta a szegedi járásbíróság. Az asszony azt vallotta hogy azért lopott, mert az ura rossz ember és
ő csak követte őt ezen az uton. A biróság az aszszonyt 8 napi fogházra Ítélte.
— Elöljáróság! ülés az ipartestületben. Az ipartestület elöljárósága február 10-én délután 5
órakor rendes ülést tart. A tárgysorozaton szerepelnek a pénztári jelentések, a vagyonkimutatás
az 1932. évről, a költségelőirányzat, az évi rendes
közgyűlés tárgysorozatának megállapítása, elnöki előterjesztések, indítványok.
x Pászkaeladásl hirdetmény. A zsidó hitközség
a pászkaeladást megkezdte. Utalványok kg-kint
1.25 P árért válthatók a hitk. irodában (Margitucca 20., I.)
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Éjszakái láíoqatás
(A Délmagyarország munkatársától.) Négy
évvel ezelőtt furcsa betörést követett el Földeákon Bakaesi Ferenc 31 esztendős gazdálkodó.
Egyik tavaszi éjszakán átmászott egy négy
méter magas kerítésen, betörte a ház ablakát
és azon keresztül behatolt a lakószobába, ahol
Kovács Mária süketnéma lány aludt. A leányt
megtámadta, tépdeste róla a ruhát és fojtoatta. A süketnéma leányt bátyjának, Kovács

f

álnak hazaérkezése mentette meg.
A szegedi tőrvényszék szerdán vonta felelősségre Bakaesi Ferencet, aki teljes ittasságával védekezett a magánlaksértés büntette ellen. A biró kérdésére nem akarta elárulni, hogy
miért hatolt be Kovács Mária szobájába, azt
mondotta, hogy nem tudja, mi volt a szándéka. A biróság 1 hónapi fogházra Ítélte jogerősen.

Pollák Testvérek
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Négy szövődményes
influenzameghetegedést jelenteitek be
a főorvosi hivatalnak
(A Délmagyarország
munkatársától.)
Szegeden is napról-napra nő az influenzásbetegek
száma, bár a főorvosi hivatalnak járványról
tudomása még mindig nincs. Az
skolákban
egyre növekedik a betegek száma, de már vannak bejelentett megbetegedések is.
A főorvosi hivatal megállapítása szerint legtöbb betege a kereskedelmi
iskolának
van,

ahol a növendékek tizenkét
százaléka
hiányzik. A megbetegedések legnagyobb része könynyil lefolyású.
A főorvosi hivatalban
tizenhat
influenzásbeteget
jelentettek
be, a bejelentett
esetek között négy a szövődményes
A főorvosi hivatal megállapítása szerint a megbetegedések nem járványszerüek
és járványról nem
lehet beszélni.

CsQtSrtökön Szegedre Hozzák
dr. Korpássy Gyula holttestét
Pénteken délután temetik a tragikus sorsú kúriai birót az Ítélőtábláról

(A Délmagyarország
munkatársától.)
A tragikus módon elhunyt dr. Korpássy
Gyula kúriai biró temetése ügyében szerdán megtörtént
minden intézkedés. A holttestet
csütörtökön
délelőtt autón szállítják
Szegedre
és az ítélőtábla épületébe viszik, ahol az elsőemeleti csarnokban ravata'ozzák fel. A temetés
pénteken
délután 3 órakor lesz az Ítélőtábla épületéből.
A gyászszertartás után a holttestet a belvárosi
temetőbe kisérik, ahol a heszentelés után a
/?e<3cfc-család kriptájában helyezik örök nyugalomra. Dr. Korpássy lelkiüdvéért szombaton
délelőtt 10 órakor a fogadalmi templomban
mutatják be az engesztelő szentmisét.
Budapestről
jelentik: A rendőr.é"' szerdán
reggel megindította a nyomozást annak a megállapítására, hogy miért lett őngvilkos dr. Korpássy Gyula. Szerdán reggel Budapestre érkezett az öngyilkos kúriai biró két fia, akik
Kerner Géza alezredessel megjelentek a főkapitányságon. Elmondották, hogy atyjuk bucsu-

levelet nem hagyott
hátra. Csak ugy tudják
megmagyarázni a tragédiát, hogy apjuk pillanatnyi elmezavarában
követte el végzetes tettét. Amikor néhány nap előtt Szegedről Budapestre költözött, magával
vitte
Íróasztalát
is, amelyben
az iratait tartotta.
Az Íróasztal
kulcsát a rendőrség nem találja. Detektívek
fogják felnyitni az asztalt, mert azt hiszik,
hogy az Íróasztalban esetleg búcsúlevelet találnak.
Az öngyilkos bíró fiai elmondották a rendőrségnek. hogy hétfőn levelet kaptak atyjuktól, aki levelében optimista
hangon
irt a jövőről.
Azt kérdezte családjától, hogy budai
házukban melyik lakónak mondjanak fel, hogy
a felszabaduló lakást májusban elfoglalhassák.
Ez a levél is azt bizonyítja, hogy az öngyilkosságot pillanatnyi elmezavar okozta. Korpássy Gyula fiai arra kérték a rendőrséget,
hogy tekintsen el atyjuk holttestének felboncolásától.

A MUNKANÉLKÜLISÉG FRONTJA

A röszkei nincstelenek és az építőiparosok monsfrektHdöttsége Bárányi főispánnál
(A Délmagyarország
munkatársától.)
Szerdán délelőtt két nagyobb küldöttség kereste
fel a városházán Bárányi
Tibor főispánt. Az
első küldöttséget Röszkéről vezette a főispán
elé Zakar Zoltán gyógyszerész, aki részletesen
feltárta

a röszkei nincstelenek
kétségbeejtő helyzetét. Elmondotta, hogy a
paprikatermelés
válsága
szörnyű
nyomorba
döntötte
Röszke lakosságának
jelent ís részét.
Két évvel ezelőtt termésük jelentősebb részét
a jégverés
miatt vesztették el a föszkeiek,
a miilt évben igen súlyos károkat szenvedtek az
aszály és a rosda
miatt, az idén viszont a
paprika
elértéktelenedése
sújtotta őket vé^ze
tesen. Egy-egy füzér paprikae ára 30-32
fillérre zuhant, de még ilyen áron sem akad
vevő. A csapások miatt általános az ínség Röszkén, ahol körülbelül 130 olyan család él, amelynek betevő falatja sincs. Ezek a családok kétségbeejtő helyzetben vannak, éppen ezért sürgős szükség van a hatósági
beavatkozásra.
A
városnak inségmunkához kell juttatnia a nyomorgó rőszkeieket és népkonyha felállításával
kell gondoskodnia az éhezőkről. Arra kérik
a főispánt, hogy járjon el sürgősen az ügyben.
A főispán válaszában kijelentette, hogy kötelességének érzi a röszkei probléma sürgős
megoldását.; A röszkeiek kívánságát jogosultnak tartja és mindent el fog követni, hogv
ugy a város hatósága, mint az állami hatóságok hathatós segítséget nyújtsanak a röszkei
Ínségeseknek.
Alig távozott el a röszkeiek 70 tagu küldöttsége a bizottsági teremből,

az építőiparosok ötvenfagu küldöttsége
jelentkezett Bárányi főispánnál. Ábrahám Ferene, a küldöttség vezetője elmondotta, hogy

kétszáz szegedi építőiparos
nevében jelent meg
a küldöttség a főispánnál, de nemcsak az építőiparosok, hanem a három éve munka nélkül
tengődő rokonszakmák, 400 ácsiparos
és 800
farészgyári
munkás nevében is támogatást kérnek a várostól és az államtól még pedig abban a formában, hogy ugy a város, mint az
állam a lehető legsürgősebben
adja ki az elhatározott
munkálatokat.
így a munkanélküliség - legalább pillanatnyilag — az állam és a
város külön megterhelése nélkül enyhülne. A
magánépitkezés megkönnyítése érdekében kívánatos volna, ha a vasút leszállítaná
az építési anyagok
s-állit:'sí
diját, mert lehetetlen
helyzet az, hogy mázsánkint 3—4 pengő értékű kavics szállítási költsége 12 pengő legven.
A házadókedvezményt a külvárosokra és a
kisebb építkezésekre is ki kellene terjeszteni.
A küldöttség ezután átnyújtotta a főispánnak
azt a memorandumod amelyben az építőiparosok tizenkét pontba foglalták össze kívánságaikat.
A főispán kijelentette a küldöttség
előtt,
hogy az eléje tárt panaszokat jogosaknak tartja, miért tudja, hogy a gazdasági válságot
a gazdaközönség u*án az építőiparosok érzik
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a legjobban. A memorandumot tüzetesen áttanulmányozza és mindent elkövet, hogy az
illetékes hatóságok teljesítsék az iparosok jogos kívánságait.
— Az elhatározott közmunkáit soronkivüli
kiadása nem jelent külön megterhelést sem
az államra, sem a városra — mondotta a főispán —, ezért nemcsak kötelesség, hanem súlyos mulasztás,
sőt bűn lenne elmulasztani
a
segítségnek
ezt a
lehetőségét.

Az épifkezés megindítása
Az ipartestület
építőipari szakosztályának
legutóbbi ülésén az építőipari tevékenység mielőbbi megindítása érdekében Sebestyén Endre
építészmérnök- javaslatot terjesztett elő. A iarca*lat a következő:
— 1. Azon tőkékből, amelyek bizonyos része a
törvény értelmében építkezésekre forditatndó, a szegedi épitőiparosság számának és nyomorúságának
megfelelő arányban részesüljön. 2. Az ideiglenenes házadómentesség és tatarozás! adókedvezmény
minden városrendezési szempontból lényeges telekre kiterjesztessék és érvénye legalább 1 évvel
meghosszabbittassék. 3. Az építkezés minden
olyan bürokratikus akadályai elhárittessanak,
amelyekből a közérdekre nézve semmi kár sem
szárma zhatik.
— Az adókedvezmények szűkmarkú kezelési
nek eddig mindig az volt a téves indoklása, —•
folytatja Sebestyén javaslata —, hogy külföldön
semmiféle adókedvezményt nem ismernek és mégis többet építkeznek, mint nálunk. Nyilvánvaló,
hogy ezen álláspont téves, mert ha külföldön al
pénz ugyanolyan drága és kevés volna, mint nálunk és nem adtak volna az építkezőknek olyan
hihetetlenül olcsó amortizációs kölcsönt, aligha!
építkeztek volna. Egyébként a kincstár és város
csak hasznát láthatná, ha az építkezési kedv máltal bármily szerény méretekben feléledne.
— A város mérnöki hivatala minden bürokratikus formát mellőzve, még a fővárosi mérnöki
hivatalnál is megértőbb módon igyekszik az építkezések engedélyezését elintézni, mégis igen sokszor jobb belátása ellenére kénytelen olyan kérelmeket elutasítani, vagy legjobb esetben hosszadalmas engdélyezési eljárásra utalni, amelyek
semmi közérdekkel nem ellenkeznek, estrpán elavult épitőszabályzatunkkal. Ezért nagyon kívánatosnak tartanám az épitőszabályzatnak egyetlen
pontját, a 33. S-t, — amely közvetlen oka volt x
körtöltésen kivüli településeknek —, a város belterületére vonatkozólag abban a szellemben módosítani, aminőben minden modern véros épitőszabálvzata egyetért. Javasolom, hogy az fpartes^
tület törvényhatósági tagjai e pont megváltoztatását már most sürgessék és mozgalmukhoz nyerjék meg a szegedi mérnök és épitészegylet vezetőségét, amely hasonló iránya törekvése kapcsén
e kérdést még ebben az épitőszezonban megoldhatja, ha másként nem, az építési könnyítésekről
való törvény alapján.

A mezőkeresztes! választás
Miskolc,
február 8. A mezőkeresztesi választókerületben a benyújtott ajánlások eredményét ma hirdették ki. Eszerint
Szabó-Papp
Károly 4800, Tildy Zoltán független kisgazdapárti jelölt 2600, Rónai Sándor, a szociáldemokrata párt jelöltje 937 érvényes ajánlást
nyújtott be. Rónai Sándornak 63 ajánlást kell
pótolnia.

Gandhi feleségét
hal hónapra Ítélték
Bombay, február 8. A rendőrbiróság Gandhi
feleségét a törvények be nem tartása és az
adók nemfizetése miatt hathónapi
fogházra és
500 rúpia pénzbüntetésre,
illetőleg az összeg
behajthatatlanság esetén további hatheti fogházra ítélte.
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a Magas Tátra legideálisabb magasrniraiMk« Maiiiary C S R . — W — —
lati gyógyintézete.
920 méterrel a tanger snne felett. — Tökéletes modern
konfort.
—
Fizikális-diétás
gyógykezelés. — Hízóknrák. — Téli sporthely. — 180 szoba folyó hideg1- és meleg vízzel. — Központi fűtés. — Fényjelzés. —
Tökéletes orvosi berendezkedések, — Zene, hangverseny. — Saját kinó. — Ideális sportlehetőségek. —
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A vármegyék ui beosztása

„Szeged mellőzese ellenkezne az alföldi gondolattal" — „A vármegyei
székhely elvesztése szempontéból nem latjuk rózsásnak a lövót" — irfák
Szentesen
(A Délmagyarország
munkatársától.')
Ismeretes a kormánynak az a terve, hogy közigazgatási szempontból hét kerületre fogja felosztani az országot és hogy az uj közigazgatási
kerületek össze fognak esni a többségi párt
politikai kerületével. A kérdés élénken foglalkoztatja az ország legtöbb városát. Sajnos,
Szegeden reagáltak erre a tervre a legkisebb
érzékenységgel. Hogy nemcsak az igazság és
jogaink hangoztatása, hanem a reálpolitika kifürkészhetetlen utjai miatt is érdemes lenne
napirendre tűzni és napirenden tartani az ország u j kerületi beosztásának kérdését, arra
újból bizonyítékul idézzük az egyik szentesi
újságnak, az »Alföldi Ujság«-nak ebben a kérdésben közzétett legutóbbi cikkét:
»A kormány a napokban tett pénzügyi rendelkezések után hozzákezd egyéb irányú programja végrehajtásához. Ebben az első helyen
szerepel

a közigazgatás

átszervezése.

Jó forrásból eredő értesülésünk szerint már
dolgoznak az erre vonatkozó törvényjavaslatokon, köztük azon, amely

a vármegyék

uj

beosztásáról

intézkedik.
A tervek szerint az országot hét nagy kerületre osztják fel. A kerületi beosztás és a kerület központjának kiválasztásánál egyes országrészek gazdasági, kulturális
szükséglete,
közlekedési és társadalmi viszonvai az irányadók.
A kerületi központ lesz a közigazgatási, a
politikai hatóságok, a Máv. üzletigazgatóság,
a postaigazgatóság, az Ítélőtábla, a társadalombiztositói körzet, a pénzügyigazgatóság, a
kereskedelmi és iparkamara székhelye. A vegyesdandárparsn^sr-okság, mint kerületi kato-

Gép-mitosz
Irta Berezeli A. Károly.
A gépek ma mindenkit foglalkoztatnak. Uralmuk szinte kétségtelen. Egyesek gyűlölik őket s
i.gy hivatkoznak rájuk, mint a válság okozóira,
félnek tőlük s megvetik a mérnököt aki hatalmas
vasszerkezeteket konstruál, mások rajonganak értük, szeretik őket s bennük köszöntik az emberiség uj s végleges fölszabaditóit Jelentőségük
egyre fokozódik, dübörgésük föl zug a kórusokban, stílusuk kiütközik a házak struktúrájában
és a plakátokon, „lelkük" pedig belelopózik az
emberekbe s uj ideológiák teremtésére kényszeríti. Van gép-esztétika, gép-etika, gép-pszihológia,
a gép több a gazdasági tényezőnél, a hasznos vagy
kártékony mechanizmusnál, a gép ma már szimbólum, mely rányomja acél-bélyegét születő kultúránk valamennyi jelenségére.
Munkabírás, szívósság, pontosság a g|ép tulajdonságai, van jelleme s gigászi karjaiban akarat
feszül. Teremtményei precízek, kiszámították
s
büszkélkedve hirdetik a célszerűséget, mert minden, ami a géphez tartozik praktikus és szükséges, nincsenek misztikus funkciót betöltő szervei, a gép a megmerevedett ráeió és logika, nincsenek gyönge pillanatai, nem szubjektív, nem
sexuális, ugy és akkor dolgozik, amikor a cél érdekében megindítják sustorgó kerekeit.
A gép a kollektiv ideál, tökéletes alattvaló, a
személytelen ember prototípusa. A gép a kötelességtudó alkatrész, a nagy egész behódolt tagja, a
kollektivum legszociálisabb egyede, mely zökke-

nai hatóság, ugyancsak a közigazgatási kerület
székhelyén lesz.
Arra számit a kormány, hogy ez a reform
igen nagymérvű anyagi és munkamegtakarítással fog járni.
A tervezett
változás
súlyosan
érinti
Szentest. Minthogy
az uj kerületi
székhelynek
szánt hivatalok
és intézmények
közül a köz.
igazgatási
és a politikai hatóságot
kivéve, már
ma is mindegyik
Szegeden van, igen
valószínűnek látszik, hogy inkább a vármegyei
közigaz.
gatási hivatalokat
viszik el Szentesről,
semmint
a msuti igazgatóságot
és a többi
Intézményt
hozzák ide Szegedre.
Ha az átszervezés terve megvalósul, Szentes
valószinüleg csak holmi kisebb közigazgatási
kirendeltségre számithat a vármegyei hivatalok helyett. Mivel azonban az uj
beosztás
takarékossági szempontból történik, előállhat
az az eset is, hogy ilyen kirendeltségek egyáltalán nem lesznek, vagy csak az uj központtól távolabb eső régi megyeszékhelyeken
állitanak fel ilyeneket.
A vármegyei székhely elvesztése szempontjából nem látjuk rózsásnak a jövőt. Láttuk
a legutóbbi kormányintézkedéseknél, hogy a
kormány, ha valamit meg akar csinálni, gyors
tempóban, még a formaságokat is félreállítva,
megcsinálja. Ha komolyan uj vármegyei beosztást terveznek, szinte reményte'enrek látszik
ellene a küzdelem. Szó nélkül azonban természetesen nem szabad belenyugodnunk a Szentesre súlyos csapást jelentő tervbe és jobb addig megmozdulnunk ellene, amig véglegesen
ki nem formálódik a kormány elgondolása.«
A tervezet ügyében megkérdeztük
aki a

Amikor nem megy az üzlet...
Csaló házaspár a törvényszék eiőii
(A Délmagyarország munkatársától.) Pajersky István csongrádi lakos a Singer-varrógépek csongrádi bizományosa volt. A cég kezdetben meg volt elégedve Pajersky munkájával, mert sok rendelést vett fel és szép üzleteket bonyolított íe. Később azonban kiderült,
hogy Pajersky ügyesen manipulált a cég kárára. A legtöbb megrendelés
ugyanis fiktiv
volt. Nemlétező egyének nevében kötött üzleteket és a megrendeléseket feleségével előttemeztette. A megrendelőlapokat azután felkűldötte a
cégnek, a jutalékokat pedig felvette. Pajersky
István ellen csalás és okirathamisitás miatt indult meg a bűnvádi eljárás.
A házaspárt szerdán vonta felelősségre a
szegedi törvényszék Vild-tanácsa. Pajersky beismerte a manipulációkat és előadta, a rossz
gazdasági viszonyok következtében az üzlet
nem ment, élni pedig kellett valamiből. Ezért
határozta el a csalásokat A biróság a férjet
egyesztendei és 6 hónapi börtönre, a feleséget
3 hónapi fogházra Ítélte.

Elsőrendű száraz
tűzifa, szén és brikett
olcsó árban házhoz szállítva kapható

Szenesi Ferenc fatelepén,

dr. Pálfy József
polgármesterhelyettest,
mondotta:

— A tervezetet nem fsmeiem, tndnra azonban, hogy azt a főispáni hivatal már megkapta,
de áttanulmányozására eddig még nem volt
alkalmam. Azt azonban lehetetlennek
tartom,
hogy a közigazgatás
tervezett uj területi beosztásával
kapcsolatban
Szegedet mellőzés
ér.
je, hogy Szeged ne kapjon jelentősebb szerepet. Ez ellenkezne a kormány számos tagjának meggyőződésével. Lázár Andor igazságügyminiszter, fíómnn Bálint kultuszminiszter
már többizben kifejezésre juttatta azt a meggyőződését, hogy a közigazgatási rendszerünk
átformálásával kapcsolatban a meglévő
nagyobb gócokat
tovább kell fejleszteni
és hasonló szellemben nyilatkozott Gömbös Gyula
miniszterelnök is. Szeged mellőzése
ellenkezne
az alföldi
gondolattal te. A város hatósága
természetesen figyelni fogja az eseményeket,
hogy idejekorán síkra szállhasson Szeged érdekeiért.

következőket

nők és emóciók nélkül végzi el a rája rótt munkát s alkalmassá teszi a közösségiét missziójának
betöltésére. A gép mivolta példa és eszménykép
az előtt a lázongó és örökösen ellenszegülő ember előtt, aki a legegyetemesebb eszmék szolgálatában is bűnösen individualista, önzőén polgári, mert a gép alázatosan és fáradhatatlanul dolgozik, teremt, épit, semmitől vissza nem riad,
vakmerő és bátor, altruista és fanatikus, önmagát emésztve, koptatva, megölve ontja kerekeiből
a végtelen energiát.
A gép tehát „etikus" lény is, noha nincs értékelő képessége, (vagy talán éppen azért!) engedelmes és szófogadó s még akkor is jóra, nemesre törekszik, ha az emberi öntudat társadalomellenes szolgálatokba állítja. Mert mivolta és értelme, hogy jótevő legyen s az embertelenség szolgájaként is, mint valami kegyes, misztikus isten,
erkölcsi belátásra kényszerít. Ereje olyan nagy,
hogy háborúban meghiusítja a harcot, öldöklő képessége olyan egyetemes, hogy kizárja az öldöklést, gyorsasága fölülmúlja rablóét, pontossága
leleplezi a számok szélhámosát, szeme belehasit
erd&k sűrűjébe, torka folyókat apaszt el.
A gép szeretetre tanit, mert lehetetlenné teszi
a gyűlöletet, lejáratja, megsemmisíti. Segit az embernek s elvégzi helyette a robotot s mert benne
a gonoszság lehetőségei is végtelenek, ráneveli az
ember a jóra, dorgálva, fenyegetve kényszeríti,
hogy általa, az ő felügyelete alatt próbálja megvalósítani erkölcsi ideáljait
A hiába vivódó, meddő történelem folyamán
tehát a gép az a valami, szinte abszolutum, mely
szükségessé teszi az igazi társadalmat Ember-

Nagyobb

Damj£\nlrh-ucca.
íts
vételnél
árkedvezmény.

típusokat farag a maga mintájára § harmonikus,
nagy morált tesz kötelezővé uj világunk számára. Istenné hatalmasodik «lőttünk, mert szeretjük
és félünk tőle s ahol megjelenik, legendákat kőitűnk róla, minit a régi mesék héroszairól. Megtermékenyíti a fantáziát s áldásos mechanizmusa
betölti a mindenséget. Nem misztifikál s az atomban • épenugy forog egyetemes motorja, mint a
csillagok járásában. Mítosz születik a nyomán s
a művészek hozzá alkalmazkodnak, mert nagy
igazságok emancipálódtak benne, ö a törvény,
tus objektív valóság, a világ mása, a mozgás célszerűsége.
Amit ellestünk a természettől évezredek folyamán, most benne sűrűsödött össze s mert benne
csak igazságok funkcionálhatnak, felülmúlt minket is. A gépnek nem kell önmagát
kijátszania,
őrületben keresnie kompenzációkat benne mindéin tiszta és egyszerű, mint a sik és a vonal.
Vannak a gépnek jud&sal is, vannak gyilkosai és kufárjai is, ez azonban csak sietteti mítoszának diadalát. A gép messzianizmrusa nem hit
dolga, neon érzések játéka, a gép ugy nyomul előre féíremagyarázihatatlan erejével, föltartóztathatatlanul, mint a gép. Nem lehet mellőzni, leinteni, cáfolni. Nincsenek dogmái, csak
tőrvényei
vannak. Be kell hódolni előtte. S mi félre is állunk az útból, mert jobb és erősebb nálunk. S
ahogy pattog, dohog s hegyeket omlaszt, ráébredünk a magunk értelmére is...
Különös, hogy erre öntudatlan
és lelketlen
szerkezetek vezetik rá az öntudatos, teremtő embert.
A gép a megvalósult jóság.
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Sport

Vasárnap:
A Szeged FC kupamérkőzése
a Vasas ellen

A Szeged FC erősen készülődik a vasárnapi
Vasas elleni kupamérkőzésre. A beteg Schmidt
és Lukács kivételével valamennyi játékos
résztvett a tréningeken és mindannyian fittek. A vezetőség bízik abban, hogy vasárnapra Lukács is rendbe jön és elfoglalhatja helyét a csapatban,
Schmidt szerepeltetésétől
azonban ugy látszik, hosszabb időre el kell
tekinteni. A játékos ugyanis a Soroksár elleni meccsen veserugást kapott,
amely most
annyira komplikálódott, hogy kórházba kellett szállítani. Az orvosok megállapítása szerint Schmidt gyógyulása hosszabb időt vesz
igénybe.
harisnya, kötöttáru üzletében
A csütörtöki tréningen u j játékos mutatkozik be, a szombathelyi Kovács személyében,
S z é c h e n y i - t é r
akivel ha sikerül megállapodást kötnie a veVasas ellen
elfoglalja
TIsza«szálló mellett.
1
1 zetőségnek, már a
Schmidt helyét a csapatban. Ebben az esetben a Szeged FC a következő
felállításban
veszi fel a küzdelmet a Vasas ellen:
Idegenforgalom —
Pálinkás—Kovács
Riesz—Polyák, Grósz,
Sopronban
Bertók—Kronenberger, Gyurcsó, Lukács, HarTöbbizben rámutattunk már, hogy a he- mat, (Kiss), Havas. Somogyi beállításától a
vezetőségnek el kellett tekinteni, mert a cenlyes alapelvekkel és rendszeresen megszerveterhalf régi egyesületében, a Somogyban már
zett idegenforgalom milyen nagy erőforrást jejátszott
a kupáért.
lentene Szeged részére is és hogy ennek az
A Szeged FC—Vasas-mérkőzés előtt a SzAK
erőforrásnak, az egyre nagyobb gazdasági depresszió idején, fokozott jelentősége lenne. játszik barátságos meccset az UTC-vel.
Előttünk van a dunántuli Sopron mult évi ideAz osztrák—magyar
;enforgalmáról a jelentés, amely a soproni
degenforgalmi Iroda r t közgyűlésén lett nyilgyorskorcsolyázó
verseny
vánossá és amelyet az idegenforgalmi iroda
Bécs,
február
8.
Az
osztrák—magyar
gyorsigazgatója állított össze. Szeged mellett tudvakorcsolyázó
verseny
szerdán
délelőtt
kezdőlevőleg Sátoraljaújhely és Sopron szenvedett
legtöbbet a trianoni békétől. Sopron az ide-dött meg az 1500 méteres gyorskorcsolyázó versennyel. Az első nap eredménye alapgenforgalom — még pedig ugylátszik üzleti
ján Ausztria 2;0 arányban vezet. 1500 métealapon való — megszervezésével igyekszik maren első Leban, 2. Riedl (osztrák), Lindner a
gát kárpótolni és hogy milyen eredménnyel,
arról tiszta képet ad az itt következő alábbi 4. helyen végzett
jelentés:
A vidéki birkózóbajnokság. Sportkörökben
A jelentés szerint 1932-ben
nagy érdeklődéssel várják a vasárnap megtartandó országos vidéki
birkózóversenyt.
összesen 82.508 idegen fordult meg
Mind a három kerületből befutottak a neveSopronban.
zések, amelyből megállapítható, hogy valaMég pedig 67.631 belföldi és 14.877 külföldi.
mennyi kerület komplett csapattal jön SzeAusztriából több, m?nt 14 és fél ezeren keedre és így igen élvezetes küzdelmekre van
resték fel tavaly Sopront, ahova Csehszlováilátás.
kiából 69, Németországból 87. Jugoszláviából
Asztali tenníszbajnokság. A piarista gim21. Olaszországból 13. Angliából 10, Romániánázium Dugonics Sport Köre február 11. és
ból 9. az Amerikai Egyesült Államokból 8,
12-én rendezi meg Szeged asztali teniszbajLengyelországból 7, Franciaországból 6, Svájcnokságait. Nevezni február 10-én délután 6
ból 5, Hollandiából 4 kiránduló látogatott el. óráig lehet Stupka Lajosnál (Rudolf-tér 11.
A belföldi kirándulók közül legtöbbet
szám).
—•WM"IPH i
í m — — — — •
a filléres vonatok
közönsége tett ki. Budapestről 8 filléres vonat
ment tavaly Sopronba. Ez a nyolc vonat öszS s s i n & á s z
szesen 10.532 kirándulót vitt. Á hat bécsi filléres vonatnak összesen 4754 utasa volt. Győré s
M í í v é s s s e t
hői három filléres gyors 2075 kirándulót vitt.
Esztergomból, Komáromból, Veszprémből. SzéHarmónia hangverseny. A Harmónia szenzákesfehérvárról, Szombathelyről és Pécsről öszciós hangversenyei sorozatában is legelőkelőbb
szesen 4555-en mentek a filléres vonatokkal.
helyet foglalja el a hétfői
Ezenkívül 12 olcsó sportvonat 1196 látogatót vitt Sopronba.
GUGLIELMETTI
A Sopronból induló filléres vonatokat összeária- és dalest, amelyen a világhírű koloratursen 11.720 utas vette igénybe. Budapestre ment
énekesnő Haendel, Mozart, Scarlatti. Cimarosa. j
a négy filléressel 4500, Bécsbe három izben öszRossini, Bellini legszebb dalait és áriáit adja elő .
szesen 2251 utas.
dr. Herz Ottó kíséretével. Jegy mérsékelten meg- j
A kimutatás további adatai szerint a sop- állaoitott árban a Délmagyar jegyirodában.
í
roni penziókban és magánhelyeken

Lusztig Imre

f

f

összesen 1564 magyar és 37 külföldi
nyaraló volt.
A weekendezők száma 4129, 1245 külföldi volt.
A dunántuli városokból és Budapestről öszszesen 29 tanintézet egy-egy osztálya utazott
Sopron falai közé.
A soproni futbnllmérkőzéseknek 1756 magyar és 974 külföldi látogatója volt.
A szállodákban 19.089 magyar és 916 külföldi szállt meg.

A színházi *roda híre*

Filléres hét. Minden előadás filléres helyárakkal.
Ma este: Vén gazember. Mikszáth Kálmán remekmüvéből készült színpadi változat
minden
időkben egyik legkedvesebb színjátéka. Premierje óta filmnek is feldolgozták és a filmen szegedi
színészek játszották a főszerepeket.
A ma esti
felújítás iránt nagy érdeklődés
mutatkozik. A ;
címszerepeket a kitűnő Herczeg Vilmos játsza és
mellette a társulat legjobb erői vesznek részt az
— Selyemkendő. Egy kisteleki asszony, Csi- előadáson.
kós Györgyné Kisteleken ellopott két selyeimkenFilléres hét! Minden előadás
filléres helyI
dőt. Azokban járt sétálni, de felismerték rajta. A árakkal.
járásbiróság előtt kijelentette, hogy szüksége volt
Ma d. u. Érik a búzakalász.
A szezon egyik
selyemkendőre, azért lopott, de csak egyet akart
legragyogóbb, magyar milliőü operettjét
tűzte
elvinni. Mivel azonban kettőt talált, mind a ketszinre a színház ma délutánra. Az Érik a búzakatőt magához tette. A biróság 40 pengő pénzbün- lász egyike a szezon legnagyobb operettsikereitetésre Ítélte.
nek.

Filléres hét! Minden előadás filTéres he'
árakkal.
Tolnay Andor játsza a Fi-fi főszerepét. Nagy
szorgalommal készül a társulat a Fi-fi cimfi pompás parodisztikus operett pénteki felújítására. Az
előadások egyik eseménye lesz, hogy a főszerpet
Tolnay Andor, a kitűnő bonviván fogja játszani.
A Fi-fi újszerű rendezésben, nj díszletekkel kerül
szinre.
Filléres bét! Minden előadás filléres helyárakkal
A Fi-fi pénteken, szombaton és vasárnap este kerül szinre. Az előadásokat csak felnőttek
nézhetik meg
Filléres hét! Minden előadás filléres helyárakkal.
Szombaton d. n. Gyimesi vadvirág. Ifjúsági
előadás.
Vasárnap d. n. fél 4: A mosoly országa. D. n.
bérlet.
Vasárnap d. 11. 6: Vén gazember.
Filléres hét! Minden előadás filléres helyárakkal— Telefonrendelésre házhoz küldi szinházieíjvét a Délmagyarország kiadóhivatala.

Budapesti értéktőzsde zárlat. Tartózkodó hangulatban és nagyfokú üzlettelenség következtében
lemorzsolódó árfolyamokkal indult
meg a mai
tőzsdén a forgalom. A tőzsdeidő második felében
a berlini tőzsdéről érkező kedvezőbb jelentések
némileg megélénkítették a vállalkozási kedvet és
kisebb kereslet után
a nyitási
árcsökkenések
megtérültek. A zárlat legnagyobbrészt a tegnapihoz képest változatlan árfolyamokon jött létre. A
fixkamatozásn papírok piacán szilárd irányzat
mellett a favorizált címletek számottevő árnyéra«
séget értek el. Magyar Nemzeti Bank 116, szelvény 9 aranykorona, Banxrt 29.5, Kőszén 334, Satgó 23.4, Urikányi 37.5, Fegyver 73, Ganz 12.75,
Rima 18, Nasici 56, Nova 13.5, Tröst 74.5, Déleukor 80, Magyar cukor 77.5, Izzó 295, Ruggyanta!
23.75, 1914. évi fővárosi kötvény 35.5,
Irányzat
tartott.
Zürichi deviza zárlat Páris 20.24, London 17.77
Newyork 518.25, Milánó 26.515. Madrid 42.50, A w
terdam 208.27, Berlin 123.20, Bécs hiv. 73.04, Szófia 3.75, Prága 15.38, Varsó 58.05, Belgrád 7.00,
Bukarest 3.08.
A Magyar Nemzeti Bank hivatalos árfolyamjegyzése: Angol font 19.35—19.75, belga 79.16—79.74
cseh korona 86.30—87.50, dán korona 86.30—87.50,
dinár 7.50—8 0o, dollár 570.50—573.50, kanadai
dollár 475—481, francia frank 22.30-22.50, hollandi forint 229.35-230.75, lengyel zloty 63.95—
64.45, leu 3 40-3.44, leva 3.95-4.25, líra 29.9030.20, német márka 135.70—136.60, norvég korona
99.60—100.60, osztrák schilling —.—, svájci frank
110.70—1111.40, svéd korona 104.70-105.70.
A bndapesti terménytőzsde hivatalos árfolyamai: Buza tiszai 76 kg-os 14.30—14(60, 77-es 14—
15, 78-as 14.80—15.15, 79-es 15.00-15.40, 80-as 15.15
—15.60, felsőtiszai és jászsági 76 kg-os 13.65-13.80
77-es 13.80—13.90, 78-as 13.95—14.05, 79-es 14.15—
77-es 13.80—13.90, 78-as 13.95—14.05, 79-es 14.15
—14.25, 80-as 14.25—14.50, fejérmegyei, dunnátuli
pestvidéki és bácskai 76 kg-os 13.40—13.55, 77-es
13.55-13.70, 78-as 13.75-13.90, 79-es 13.95-14.05,
80-as 14.05—14.25. Pestvidéki rozs 6.65-6.75, egyéb
6.65-6.75, takarmányárpa I. 9.20-9.50, II. 9.009.20. felvidéki sörárpa 10.75—13.25, egyéb 10.00J
1100, zab I. 9.00—9.25, IT. 8.80—8.90, tiszántúli tengeri 6.90—7.00, egyéb 6.75-6.90, korpa 6.25—6.35.
Csikagói terménytőzsde zárlat Buza barátságos. Májusra 48 egynvolcad—48 egynyolcad (47
ötnyolcad), juliusra 48 hétnyolcad—48 háromnegyed (48 háromnyolcad), szeptemberre 50—49 hétnyolcad (49 ötnyolcad). Tengeri tartott. Májusra 26 egynyolcad (25 hétnyolcad), juliusra 27 báromnegyed (27 egvketted),
szeptemberre 29 (28
három negyed). Zaz tartott. Májusra 17 egynyolcad (17), juliusra 17 egyketted
(17 egynyolcad).
szeptemberre 18 (17 hétnyolcad). Rozs barátságos. Májusra 35 háromnyolcad (34 háramnyolcad), juliusra 34 háromnyolcad (33 n'>wolead).
Felelős szerkesztő: l'ASZTOR JÓZSEF.
Nyomai ott a kiadótulajdonos Délmagy&rország
Hírlap- és Nyomdavállatai Itt könyvnyomdájában.
Felelős üzemvezető: Klein Sándor.
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A'ma, sajt, tea, fűszeráruk, méz, vaj, rumok, I A r r ó H I r d e H i e k
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Artie szeptemberben született és én megint átéltem nzt a csodálatos érzést, ami olyan
volt, mint mikor egyszer a püspök a mi templomunkba jött és a jóság mámoros gyönyörűségéről beszélt, hát olyasmit éreztem én,
ahogyan az ő hangja csengett. Megint ugy
éreztem, mintha valami csodálatos tettet vittem volna véghez és egész idő alatt,
amig
az ágyban feküdtem, azt
gondoltam, hogy
nincs annál boldogabb érzés, mint mikor az
embernek gyereke született.
És nem bántam azt sem, hogy most több
és nehezebb dolgom lett.
Danny már nagyocska volt és nem igen hagyta, hogy babusgassam és becézzem, de a kicsit dédelgethettem, ahogy csak jól esett és olyan édes
érzés volt az orromat a kis zsenge hajához
dörzsölni és beszívni a szagát. Szinte megrészegedtem, ha szagoltam. Frank mindig arról az időről beszélt, mikor majd felnőnek a
gyerekek, de én sosem értettem meg őt, mikor ilyeneket mondott, mert én sosem éreztem ugy, hogy ezek külön, önálló lények. Én
mindig ugy tekintettem őket, mint az én életem részeit, mint az én életem eseményeit,
amik velem történtek. Minden időmet a róluk való gondoskodás foglalta le, most malátát beadni, most egy kávéskanál ezt, egy kávéskanál azt. Mikor Artie hathetes lett, influenzát kaptam, el kellett hát választanom a kicsit és üvegből tápláltam, az borzasztó volt,
ugy kellett vigyáznom, hogy minden jól fel
legyen forralva, ki legyen főzve és
mindig
megégettem az ujjamat a sok forró holmival.
Bármit tettem a gyerekekért, mindig olyasvalaminek éreztem, ami az én életembe tartozik
bele és sosem tudtam ugy gondolni a kicsikre, hogv Dániel Williams, vagy Arthur Williams. Ök egyszerűen az én kicsinyeim voltak és néha szinte félholt voltam a velük való
fáradság miatt, néha meg olyan boldog a
hozzájuk való szeretetemben, hogy attól is
majd meghaltam.
És amikor Artie négyhónapos lett, én már
megint másállapotbon voltam. Kezdetben kicsit megijedtem,
de azután
gondolkodni
kezdtem, eszembejutott, hogy Frank éppen
mostanában kapott ujabb fizetésemelést és a
babakelengyéből is maradt még valami kevés. A gyerekkocsi is használható volt még,
csak az ernyője nagyon kifakult a naptól, azt
gondoltam, legjobb lesz, ha megam festem
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át és hátha a fodrot is meg tudom igazítani,
ahol egy kicsit le volt hasadva. Artie meg
Danny együtt alhatnának a Danny kiságyában, a pici meg Artie mosókosarát kaphatná
és majd uj szalagot tennék rá köröskörül.
Kicsit zsúfolt volt a hálószoba a mi széles
ágyunkkal, a kis ággyal és a mosókosárral, de
éjszakára kitoltuk a kiságyat és a kosarat a
nappaliba, az ajtófüggönyt pedig félrehúztuk.
Igaz, hogy a nappaliba nem való ágy, dehát
éjszaka nem láthatta senki.
Jenny ősszel született. Nagyon őröltette
hogy végre lányom lett, mert az ember olyan
csikós holmikat készíthet egy kislánynak. Milyen gyönyörű dolgokat láttam mindig May
Manton üzletében kislányok számára és ugy
sajnáltam, hogy nekem nincs lánygyermekem, akinek csinálhatnék olyasmit, de mostmár volt és most már csinálhattam. És megint élőiről kezdődött az egész, csak most a
gombokat Danny régi ruhácskáiról vágtam
le, mert azok már olyan kopottak voltak és
az orvos úgyis azt mondta,
hogy az olyan
hosszú szoknyák tul nehezek egy csecsemőnek és kell hogy a kisbaba lábai
szabadon
tudjanak rugdalózni, nem kell köréjük az a
sok ruha. De Jenny sosem volt olyan helyeske, mint Danny és Artie csecsemőkorukban,
hosszú ruhácskáikban. Artie
most kezdett
járni. Fekete szeme ós fekete haja voít és
senkisem hasonlított a családbari, inkább valahogy mindegyik emlékeztetett
némelyik
arckifejezése.
Papa évődött velem, azt
mondta, ez a gyerek szakasztott a fűszeres, de
mama nagyon haragudott és azt
mondta,
ugyan hogy beszélhet ilyesmiket.
Hanem
Jenny egészen olyan volt, mint én, megmarna. Csendes kisbaba volt és egész nap olyan
nyugodtan feküdt, vagy gagyogott
egy kicsit, de sosem hangosan, vagy lármásan és
engem nem foglalt le annyira. Frank imádta,
a születése percétől fogva. Mondogattam is,
hogy énrám mostmár nem is néz,
mindig
csak Jenny, Jenny. De Frank azt mondta, éppen azért szereti annyira Jennyt, mert az én
tökéletes másom.
(Folyt köv)
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gyorsan és jól kiad,
illetőleg talál, ha felad egy apróhirdetést
a
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Karácsony táján választottam el a gyereket, papa azt mondta, mostmár ihatom bort,
de néhány héttel karácsony után, megintcsak
egy nj év kezdetén, már tudtam, hogy megint gyerekem lesz. Minden ugyanolyan volt,
mint elsőizben, csakhogy most
olyan sok
dolgom volt, hogy nem értem rá
betegnek
lenni, örültem, hogy Danny babakelengyéjét eltettem, igy legalább nem kellett annyit
varrnom, hanem most majdnem mindent magamnak kellett végeznem, mert a pénzt félre kellett tenni az orvos számára. Es Danny
is kezdett járni, az nagyon megnehezítette a
dolgomat, mert egy pillanatra sem hagyhattam magára, mindig valami bajt csinált. Lehúzta az ebédlőasztalról a
piros teritőt, a
gyümölcsöstállal együtt, ami el is tört. Örökké a szén között kotorászott és egy nap tízszer kellett megmosdatnom, összetoltam egy
pár széket, hogy közöttük játszék, de minduntalan felmászott a székekre, leesett, sirt és
akkor hideg késpengét kellett szorítanom a
fájós helyre, ahol óriási daganat keletkezett.

B>UGAS2K

Bútorozott

ttscenet

CK. Ha lakását elutazása előtt nem mondta fel,
akkor köteles a január havi lakbért metfizetni. —
Gy. I. 1. Az a osaládfentartó, akinek keresetéből
él a család, tehát osaládfentartó az apa, vagy az
a gyermek, aki keresetéből eltartja a családot. 2.
Valószinfl, hogy a jelzett betegséggel felmentik a
szolgálat alól.

torozott szobát azonnalra.
»Diszkrét« jeligére.

TakarékfOzfiely

Kfilönbeiáratu
butorozott
szobát kevesek »Azonnalra«
jeligére.

bármilyen rossz, kijavítom,
jó sütésre, kevés tfizrevalóra átalakítom olosón,
felelősség mellett

BEUCS

Különbeiáratu
butorozott
szoba kiadó. Margit n. 31.
I. bal.

lOxhelylakatei,
Attila ucca 6. u á m

Lépcsőházi bútorozott szoba 1—2 személynek, esetleg ellátással kiadó. Somogyi u. 15.

Festesse, Javíttassa
cipóit Belváros lonfoloaóbb etpfflzemében.
H ó - é5 s á r c I p A i t
fillérekért nijá javítják. Feltétlentll próbálja meg. Tinra Lajos
körut 20, Gróf-palota, MUller
clpOOatim.
181

Egy üres szoba fc egy bútorozott szoba
azonnalra
kiadó. Teleky ucca 17.

Háromszobás lakás.' kiadó
Teleki n. 1 és Pulc u. 7.

HfiSZNRLT

Mielőbb háromszobás komfortos lakás, egyszoba kiadó Sajka u. 12.

bútort, ruhát ós a
háztartásban felesleges tárgyakat jól
értékesít a

Háromszobás, — udvari 2
szobás parkettá«
modern
lakások májusra
kiadók
Báró Jósika 14.

Délmagyarország
apróhirdetései utján

Kiadó 4 szabás modern
lakás és ndvarí 2 szoba
! Egy fehér, egy barna háló
előszobás Fodor n. 8, gyerI és több butorok
eladók
mekkocsi eladé.
j Csongrádi sugárút 10.

Tisza Lajos TöraT

31. sz. alatt egy- és

kétszobás újonnan
berendezett
komfortos

'
Tölíőfollalc
1 mér P 1'20-tól 14 cor. ernny
Irrldumhegatel P 4'PO »61.
; Tlnlék 40 fil-löl. Tölfőtolt
Inviiést olcsón tói készi»

LUKASOK
május hft elsejére

mm.

m
»5
Bflvebbnt a hWein lye'ínái. H
mmmma
Modern 3 szobás
parkos,
urilakás Újszegeden, májusra kiadó, hídfőnél. Poilák Testvérek, Csekonlcs u.
Háromszobás újonnan festett alkovos laltás kiadó.
Vitéz n. 2t).

Ma§ánház
modern 5 szobás lakással

mápis t-re
kiadó. ,40
Bővebbet BC Ö V €5 S Í
ingatlanforgalmi irodában,

7.

11978-1938, vh szára.
143 Kölcsey ucca
I r v e r é s t
h i r d e t m í n y .
Modern 1 és 2 szobás la•liillrnff blrósígl végrehaitó az
évi LX fc. 103. S-a értelmé- kás kiadó. Bercsényi u. 13.
hm ezenne' kflzhirré »esz! hnrv a hwásárhe'vi kfr. lárásb'rósáo
1091. évi 2130 S7. végzése kOvetkezlében dr. Türkínr Sztlrs F.rnrt Borbélyok, fodrászok! Kostlgyvód ál'al képviselt Imre Kárn'v (svára 1110 95 pengó és tárulékai suth
Lajos sugárut 73. sz.
ereiéi* 1031. évi szepem'er hó 14-»n f-eina;is"o t khlégl'ési
végrehaftás u'ián lefoglal» és llOO'pengóre beesnu követkéz« ingó- alatt 20 éves kiváló forgalságok, u. nv házi bútorok, fel'p! -nények ég ejrvéh ingó* nyilvános mú borbély üzlethelyiség
Árverésen eladatnak. Az árverés az alább megnevezett foglallatók kiaitó május l-re.
iavára is rl-endel'etik, »mennyiben követelésük mé® fenn áll.
Fzen árverésnek a sze»edi kir járásbíróság 1931. évi Pk 53005.
"n
szátnu végzése foly'án ! 110 95 nen?ö tflkskBve'e'és, enne'? 1931. évi
április hó 1 naplátőt |áió + 4 százilékns kamatai és e.idig összesen 1^2 •67 pengőben bíróilag már r-iegállapl'itt s « még feltrer'iendö Kifutó fiút könnyű munkákflltségek ereiéig SOvény-áza tarki ré' (A'qyftl aigyói kompnál leerdö ra P 10 havi .fizetéssel felfoganatosítására 1933. évi feb'uár hó 22. napának délután 8 órája
határidőül kltflzetik és ahhoz szándékozók oly megjegyzéssel hivat- vesz Szövődé, Báró Jósika
nak meg. hogy az érintett ingóságuk az 1881. évi LX. ic. 107., 108.
§-al értelmében készpénzfizetés me'lett a legifibbet "vérnnek szHk- ucca 21.
seg esetén becsámn alul is, de 'eíífdjebti a 'becsérték kétharmadá- Jómunkás cipész segéd veért el fognak adai.nl.
Kelt Szeged, 1933. évi január hó 24. napján.
gyes munkára
felvétetik
vitéz dr. H o r v á t h , Mr. Mr. végrehajtó Valéria tér 6. s*.
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Jóforgalmu férfi- és hölgy«
fodrász üzlet eiköl'özés miatt eladó. Nacsa Lajos müköszörüsnél.

Mos! atlia el
aranyát
zálogjegyét, vagy cserélje be régi ékszereit,
mert most igen magas
árat fizet

MHIbtffer

Széchenyi tér 9
ó r á k ékszerek nagy
választékban, im
E!sfirendiijavitómahe!y

1 Oktatás |
VII. gimnazistához latin, fl^llca és mennyi 4 "tanra e^rrej>etltort keresek. Ajánlatok »Latin« Jeligére.

Jókarban levő kerékpárért
uj hálózati készüléket adok
hangszóróval. > Csere« jeligére.
Elveszett a Tisza
La jog
körut és Kossuth
Lajos
sugárut 9. számig
egy
szemüveg. Kéretik a b.
megtaláló ugyanott a cukorka üzletben Jutalom illenében átadni.
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Jópajtás Jeligének

van, kérem átveanl.
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