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Idegen idegenforgalom
Ha így haladunk, minden tervet vagy ötletet, amelyet az idegenforgalom nekilenditése érdekében vetnek fel, a szegedi városházán idegenül, mint kellemetlen idegent
fognak fogadni. Ebből pedig baj lesz. Nem
a városháziakra, hanem a városra nézve. Ezt
a bajt akarjuk megelőzni, amikor megint
jelentkezünk mint — idegenvezetők. Mint a
szegedi városházán még mindig idegen idegeirforgalom idegenvezetői. Hátha most,
amikor özönével adódnak nemcsak megszívlelendő példák, hanem kihasználatlanul a
legnagyobb könnyelműség nélkül nem hagyható alkalmak is, sikerül közelebb vinni a
kemény hatósági szivekhez az eddig mostoha elbánásban részesült, értékes kegyeit
nekünk mindig kitárva kínáló idegent az idegenforgalmat.
A mult héten a szentesi lapokban hirdetés
jelent meg arról, hogy vasárnap a szegedi
futbalmeccsre autóbusz indul, jelentkezni lehet K. G. keerskedősegédnél. Ez a kereskedősegéd elvégzi a szegedi idegenforgalom
érdekében azt anut a szegedi városi autóbusz
üzemnek kellene elvégezni, ha hivatása magaslatán állana. Az autóbusz viszont, amely
a szentesi érdeklődőket behozta a szegedi
meccsre, jogosulatlan igények minden erőszakolt előcibálásával és szegedi tehetetlenségek minden kártékony aluszékonyságával
szemben bizonyítja, hogy Szegednek igenis
kulturális központi fekvése van. Kulturális
központi fekvése van nemcsak Kiszomborral,
Makóval, Kistelekkel, Vásárhellyel Orosházával és Csongráddal, hanem Szentessel
szemben is. Szegednek ezt az erős kulturális
központiságát egy ember ismerte fel s ez az
egy ember foglalta országemelő nagy programba: gróf Klebelsberg Kuno. A hatóság
állandóan a legmélyebben tiszteli ezt a programot. De sajnos, csak tiszteli. Nem veszi
ezonban át. Nem tanulja meg. Nem építi ki.
Nem segíti valóra válni az utóbbi évtizedek
kimagaslóan legnagyobb magyar kulturpolítikusának ezt a egyik legérettebb koncepcióját. Pedig Szegeddel együtt az országot is
építi, fejleszti, tökéletesiti és szépíti, aki átülteti az életbe a nagyszerű klebelsbergi elgondolást Nagyszegedről és a kulturközpontokról.
Arról, hogy milyen természetű idegenforgalmakért lehet agitálni és cselekedni, ma
sem fogunk előadást tartani. Se kezdőknek,
se magas iskolában. De megint hangsúlyozzuk a felelősséget — és ez komoly felelősség,
nemcsak a történelemnek tartoznak vele az
urak —, megint hangsúlyozzuk tehát a komoly
hatósági felelősséget azért, amiért Szeged kulturális központiságát kifejezésre juttatni,
megvalósítani és betetőzni hivatott intézmények hivatásukat betöltetlenül
pislákolnak,
szunnyadoznak, vagy sorvadnak. Megint a
futballhoz kell menni jellemző példáért. A
szegedi futballcsapat Szegedhez méltó pozícióra talán sohasem tudott felvergődni. Pedig valamikor vezetők is, közönség is főbb
pénzügyi helyzetben voltak, mint most vannak. Válságos éveinek leglenyűgözőbb keserveit szenvedte már el minden társadalmi réteg, amikor az első profiligából kiesett, szegénysorsu vezetők kezébe került futballcsapat visszaküzdötte magát az első ligába: A
twegecH futballsport régi vejetőinek vannak
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kimagasló érdemeit. De a vezetésben mégis
kellett valami hibának, nagy hibának lenni.
Vezetésbeli hibák bomlasztották szét pedig
felvirágzásra és nagy központi szerepre lett
volna hivatott, a filharmonikus egyesületet.
Vezetésbeli hibák okozhatják — nem hiszszük, hogy tévedünk — a szegedi moziélet
most már valósággal veszedelmessé váló állandó dekadenciáját. S nem kizárólag gazdasági krízis, hanem vezetésbeli hibák juttatják oda a szegedi színházat, hogy egy-egy
érdemes vendégszereplés vagy írod almi értékű darab mellett — ritka vendégi — ócskaságok filléres előadásai szürkitik el szegyein! valóan a műsorát:
A város most pénzhez fut. Sajnos, kevés
pénzhez. De tervek sokasága röpköd a levegőben arról, hogy mire költse el. Kövezésben
i« sok a restanciánk. Tagadhatatlan. De talán
az lesz a legkevésbé előrelátó és a legkevésbé

szociális, ha ennek a pénznek a nagy részét
fektetik flaszter-kövekbe. Nem terjesztünk
mi most elő ellenprogramot. Csak tisztelettel kérünk csekély figyelmet annak a kis
körzetre kiterjedő idegenforgalomnak, amely
hívatva lenne szolgálni, megteremteni és kiterebélyesiteni Szeged központi fellegét s
amely tétlenségünk ellenére is, amint a példa bizonyítja, fejledezik. A futballcsapat
nem kerülhet kellemetlen helyzetbe 3 0 0 0
pengő miatt. A filharmonikus zenekarnak,
hogy kerületszerte kiemelkedő hire és tekintélye legyen, juttassanak a kétezer pengőn
felül legalább még néhány ezer pengőt S a
nagyobb munkák közül minden mással szemben biztosítsanak előnyt a muzeum kibővítésének s a nagy tiszai strand építésének. A
szinház és a mozi rendbehozhatók ujabb áldozat nélkül. De legyenek állandó hatóság
gondoskodás és ellenőrzés táTgyai.

80 évi fegyházra ítélték
Roosevelt elnök merénylőjét
NewUork, február 20. A Roosevelt ellen Philadelfiában megkísérelt revolveres merénylet
tettesét ma vonta felelősségre a mlami-i törvényszék. A törvényszék épületét valósággal
ellepte a közönség. A tárgyalás során Zlngara
cinikusan
viselkedett
és durván válaszolt a
hozzá intézett kérdésekre.
Kijelentette, nagyon sajnálja,
hogy
revolverének golyója
nem Rooseveltet,
hanem Cer-

mák polgármestert
találta. Erre a kijelentésére
az elnök Zingarát kivezettette a teremből és
magánzárkába
záratta.
Az ítélet négyrendbeli gyilkossági kísérletben
mondotta ki bűnösnek és ezért
egyenként
20-20 évi, összesen 80 évi fegyházra
ítélteu
Amennyiben a sebesültek valamelyike belehalna sérüléseibe, ugy Zingara ügyét újra tárgyalják.

Eles vita az angol alsóházban
az osztrák kölcsönről

,A válságot csak Európa mai határainak gyökeres megváltoztatása oldaná meg'
London, február 31. Az alsóház ma tárgyalta az osztrák kölcsön ügyét. A pénzügyi államtitkár elfogadásra ajánlotta a javaslatot és
hangoztatta, hogy Európa közös érdeke, ho^y
elhárítsák Ausztria pénzügyi összeomlását
Brackle képviselő: Emlékszik-e az államtitkár ur arra, hogy Ausztria tnár elmulasztotta bizonyos kölcsönök visszafizetéséi?
A" pénzügyi államtitkár igy válaszolt: Nem
emlékszem. Magyarország, Görögország és Bulgária kénytelen volt ugyan bizonyos külföldi
kölcsöntörlesztést felfüggeszteni, de Ausztria
nem mulasztotta el az 1923 és 1930 évi kölcsöneinek kamatfizetését
Cuzalet azt fejtegette, Kogy ujabb kölcsön-

Asc amerikai
ielfüggesxiene
(Budapesti
tudósttónk
telefonjelentése.')
Washingtonból jelentik: A prohibidós törvény
megkapta az utolsó kegyelemdöfést. A képviselőház hétfőn délelőtt 289 szavazattal 121
ellenében elfogadta a demokrata
párt
javaslatát, amely felfüggeszti
a szeszlilalmi
törvény

nel nem lehet segiteni. A kérdést Enrópa mai
politikai és gazdasági határainak gvökeres
megváltoztatása oldaná meg.
Haydin szerint a békeszerződések botlásai
olyan súlyos nemzetközi bonyodalmakat teremtettek, amelyek tisztázásához egy évszázadra lesz szükség. Senkisem hiszi, hogy Ausztria visszafizeti a szóban forgó kölcsönt
Williams konzervatív képviselő határozati
T
javaslatot terjesztett be a kölcsön javaslat elutasítására.
Az alsóház végűi 227 szavazattal 51 ellenében elutasította a garancia javaslat visszautasítását indítványozó javaslatot és ezzel a
javaslat a lordok háza elé kerfil.

a

Képviselö&ász
sszesxiilalmai

legkirívóbb
rendelkezéseit
és újból
engedélyezi
ö könnyebb
szeszes Italok
készítését,
Illetve fogyasztását.
Tekintettel arra, hogy a
javaslatot a szenátus már elfogadta, most már
csak az elnök szentesítése van hátra és Amerikában újból megindulhat a iBeszgyártá».

II.

Hvllí vátesztás:
kit egységespárfl mandátum
Radapest, február 20. Vasárnap két válaszM i aajlott le: Mezőkere*ztes<m
az egyik és
tgalon a másik. A múlt vasárnapi választáson
tCdg Zoltán, a független kisgazda- és Papp
Szab« Károly egységespírt! jelölt között pótválasztást rendeltek el. A vasárnapi választáson az ismeretes előzmények után - Papp
Szabó kapta meg a mandátumot. Nagymértékben befolyásolta a választás kimeneteiét a hatóságok
magatartása.
Katonaság
és csendőrség szállta meg a kerületet.
Az ellenzéket
meggátolták ssabad mozgásáhan. Papp Szabó
4882, Tildy 42«4 szavazatot kapott. A független kisgazdapárt
megpetlclondlia
a
választott.
Igaion Bánó Iván és Rafnlss Ferenc független kisgazda indult a küzdelembe. Bánó 2452
szavazattöbbséggel kapta meg a mandátumot.

Nem adták k! az idei
Vofnils-diia!
Budapest, február 20. A Tudományos Akadémia hétfőn déluátn ülést tartott, amelyen Berzevtczy Albert elnöki megnyitójában kegyeletes szavakkal emlékezett meg Apponyi Albert
grófról. Ezután Kéky Lajos előterjesztette a
Vojnlts-jutalomról
szóló bizottsági jelentést.
Kritikailag méltatta a mult évben
előadott
színdarabokat. Ezek közül a bizottság különösen Molnár Ferenc »Valaki« cimü darabját
és Zllahy
Lajos »Tűzmadár« elmü darabját
tartotta kiemelendőnek. Azonban a jutalmat
még sem ítélte oda a mult esztendei színdarabok egyikének sem.

Hens diáktüntetések Varsóban
(Budapesti
tudósítónk
telefonjelentéee.)
Varsóból jelentik: A lengyel főváros egyetemén
hétfőn délelőtt heves diáktüntetések
voltak a
kultuszminiszter
ellen, aki most készül beterjeszteni a főiskolák autonómiájának korlátozásáról szóló törvényjavaslatot. A jobboldali
diákszervezetek gyűlést tartottak, majd k'ronultak az ucoóra. Az egyetem épülete elé egy
koporsót vittek és «bban jelképesen eltemették a kultuszminisztert. A tüntető diákokat
rendőrök varték széjjel.

1 tanítók fizetése
Budapest, február 21. A hivatalos k p keddi
«zárna Közli a vallás- és közoktatásügyi miniszternek a nem állami elemi iskolai fanitók
és óvónók illetményeinek ujabb szabályozásáról szóló rendeletét A nem állami elemi iskolai tanitók március 1-től kezdve a kővetkező
fizetésre jogosítottak:
I. fizetési fokozatban havi 119.50, IT. fokozatban havi 126, III. fokozatban 132.50 pengő,
IV. fokozatban 141 pengő, V. fokozatban 149,
VI. fokozatban 1P7 50 pengő, VII. fokozatban
162, VTII. fokozatban 174 pengő, IX. fokozatban 1%, X. fokozatban 204, XI. fokoatban
216 pengő, XII. fokozatban 232 pengő.

Házasság előtt
kötelező orvosi vizsgálat
(Budapesti
tudósítónk
telefonjelentésc
) Belgrádból jelentik: A népjóléti miniszter hétfőn
érdekes törvényjavaslatot terjesztett a szkupstína elé. A javaslat legfontosabb része íz,
amely kötelezővé
ktndnfa
tennt a
házasságkötések előtt a kötelező orvosi vizsgálatot ugy
a menyasszony,
mint a vőlegény
részére. A
jövőben csak ugy léphetnek házasságra a házasulandók, ha állami orvosi bizonyítvánnyal
igazolják, hogy egészségesek.
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hogy S C H M I D T H A U E R
I s m á n d i keserűvize

nemcsak a legjobb természetes hashajtó,
de kióblitési szerepénél fogva gyorsai;
e l t á v o l í t j a a káros b a k t é r i u m o k a t

a szervezetből.

A párisi k ö z a l k a l m a z o t t a k t f t i t e ü sztrájkja
a tizetésieszáilítások ellen

Párís, február 20. Ma délelőtt egész Francia országban megkezdődött a köztisztviselők és
közalkalmazottak általános sztrájkja A sztrájkban résztvesznek az összes közüzemek, mint a
víllamosvasutak, a földalatti, a telefon és a
posta, a villany- és gázmüvek, a dohányipar és
az egész városi és állami közigazgatás a'kalmazottai. A telefonösszeköttetés ugy a belföldön,
mint a külföld felé 11 óm 30-tól 1 óráig szünetelt. A villamosvasutak, a földalatti vasutak
és autóbuszok 10 órakor megálltak. A ffi postahivatal is egv órára beszüntette a munkát A
mozgalomhoz a tanítóság is csatlakozott. Mindezeket az intézkedéseket (huks jdonképen főpróbának keTl tekint ml A" különböző szindikátusok jgfeaáSwttV. laaet kihirdetik ar általános
J a j k o r , ha * •iPHiíjpmtnzügyi Wmas-\<y\ ál-

Ljabto

tal indítványozott adókat a kamara is elfogadja.
Páris, február 20. A közalkalmazottak mai
tüntetése simán folyt le. Az alkalmazottak gyűléseket rögtönöztek és a vállalat elnökségének
azonos szövegű határozati javaslatokat nyújtottak át és ezekben tiltakoztak a fizetések bárminő csökkentése ellen. A tűntetősztrájk sirrán folvt le.

Tisztviselők éhségsztráfkfa
Grodnóban
Varsó, február 20. Grodno város tisztviselői
ma éhségsztrájkot
kezdtek,
mert már hónapok óta nem kapták meg fizetésüket A város
vezetősége a belügyminiszterhez fordult kölcsönért.

ri&stermelésl

a

M s é r l e í e l c

Fertőben

(A Délmagyarország
munkatársától.)
Kótéwel ezelőtt, mint emlékezetes, nagyjelentőségűnek Ígérkező kísérletezések kezdődtek a Fehértó szikes területén a rizstermelés bevezetésére. A kísérletezők a várostól megfelelő nagyságú
földterületet kaptak és a kísérleteknél speciális
rizsfajtát használtak fel. Gondosan előkészitetJfi, «mwtrtflpj -arnnrlaskodtak arról is, hogy a
rizsültetvwn veket a szükség« fdőkbeít elegendő
vízzel áraszthassák «/, ftőhaaználták t fehértől
halgazdaság számáéra íwrt ártézi kuta!/ vizét és
a talajba* amely évszázadok óta terméketlenül
ékclőraőtt a város határába, esztendőkön kert sztül akldímatizált növények magvait '^etették.
Az eredmény még «era volt kielégítő. A Fehértó
talajának
meddőségét
nem sikerült
megszüntetni. A szikes talajban kihajtott ugyan a rizs,
de kaláaeba csak kevés élt belőle. A szakértők
megállapítása szerint a hiba nemcsak a talaj
összetételéiben keresendő, hanem abban fe, hogy
az időjárás nem volt megfelelő és a rizzsel bevetett táblákra nem boosAjtbcttak elegendő
vizet.
Sokkal jobban «Ikerölt»* a Ittenietek a Fertőben. ahol a kisérletképen bevetett földdarabat ószaré sürü rizskalász-tenger borította. Itt
valóságos rizsaratást rendezett az afföldkutató
bizottság. Az aratásról filmfelvétel Is készült
és ki számítolnák, hogy a körülbelül sráz négyszögöles kísértet? parcellán termett rizs menyrtvisége hofdanh'nf
.75 mAzsAs
"átlagtermésnek
felel meg. 'A továhWí ssSmífáSIb'fc eredményeképen azonban az is kiderült, lwgy az így termelt
rizs lényegesen
drááAbh.
mintha
KisAzsiábói
importálták
volna.
A mult évben rwvrn ís Tsmédelték meg a Kísérbtekot Legutóbb a földmivelésűgyi miniszter
értesítette «' város haitőafceát, hogy foglalkozni
kíván a rizstermelés problémá jával, ezért részletes kimutatást kért a város területén levő
szikes területekről és kérte annak a körlését
is, hogy ezeken a területeken foljtak-e rizstermelési kísérletek és ha folytak, milyen eredménnyel. A polgármester most küldötte el a
földművelésügyi miniszternek a kért adatokat.
Alig ment el ez a jelentés, hétfőn jelentkezett a polgármesternél Schmidt
ezredes,
aki
két évvel ezelőtti vállalta a saegedi sziken a rizs-

termelési kísérlet rfeücÓJM. Elmondotta polgármesternek, hogy a két éweí ezelőtt végzett kísérletek eredményei alapján az Mén ujabb kísérleteket szeretne végezik. Mivel a Fehértó talaja alkalmatlannak bizonviiTt és kiderült, hogy
ez a szik még a rizst sem termeli meg, a Fertő
kevésbé srfkes talaja aajonban kielégítő eredményt igBr, erm s iftwyt •
a vürostőí ötven
holdat a tov'íUflT IBHBfrWE csatra. Bért, megálöiáEaxc
- aflSnl-feí.érte. de abbao nr. esetben, ha a kisdrietet megfelelő meny nyiségft rizstenmés koronázza bt, a termésből
háror!' vagon hántolatlan rfeset ajánl föl a városnak.
A polgármester kijelentette Schmidt ezredes
előtt, hogy a város hajlandó rendelkezésére
bocsáltani a Fertőben a kért öfcven hold földet
•a közölt feltételek szerint, de csak a most következő gazdasági évre. A kérdéses terület jelenleg közlegelő, ha nem sikerülnek az uj kísérletiek, jövőre ismét legelőnek használják eí
földet.

Kommunista diákszervezkedés
Budapest,
február 20. A MOT jelenti: Az
utóbb! napokban a budapesti egyetemeken és
főiskolákon kommunista röpcédulákat osztogattak. A rendőrség nyomozást indított és egy,
ujabb diákszervezkedést leplezett le. A szervezkedésnek volt egy olyan tagja, Akinek az
volt a rendeltetése, hogy az elemi és középiskolákat szervezze meg. A rendőrség 38 egyént
állított elő és ezek közöl harmincat
letartóz'
tátott.
A szervezkedés vezetői »vörös diákok központi bizottsága« néven szerepeltek, vezetői
Széli Jenő, Birki Ágnes, Beck Mária, Beck
András, Szabó Ferenc,
Grünwald Lászlóné,
Grünwald László, Rácz István, Somlyó Klára
és Weisz Ellen voltak. Voltak »nénikék«, aki«
az óvódősoknak és elemi iskolásoknak meséket mondottak
a játszótereken,
amelyek témája a kommunizmus világába vezetett. A lefoglalt tervezetek, munkaprogramok
olyrii
nagy mennyiségben vannak
a rendőrségen,
heay feldolgozásuk több naptg tart
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Szeged 2 millió 200 ezer pengőt
fizetett be a transzferalapba

Szeged eddig kOrfllbeltlI 2,200.000
pengőt fizetett be a transzferalapba,

Mozgalom a transzferalapba befizetett városi pénzek felszabadítása érdekében
(A Délmagyarország
munkatársától.')
A valuiakorlátozások és a devizazárlat életbeléptetése
óta - mint ismeretes — a város is az úgynevezett transzferalapba
fizeti be külföldi tartozásainak esedékes részleteit és kamatait.
Annyi pénz gyűlt már össze ebben az alapban, hogy a kormány a Népszövetség hozzájárulásával — mint ismeretes — ötvenmilliót
vett belőle kölcsön.
Mint Debrecenből
jelentik, érdekes mozgalmat indítottak a transzferalapba
befizetett városi pénzek felszabadítása
érdekében.
Dr. Vásárg István debreceni polgármester memorandumot terjesztett fel a miniszterelnökhöz, valamint a kormány illetékes tagjaihoz és kérte,
hogy a város által befizetett összegeket a kormány szabadítsa
fel, illetve bocsássa
Debr&oen rendelkezésére,
mert a városnak igen nagy
szüksége lenne háztartási egyensúlyának helyreállítása céljából a tekintélyesre növekedett
összegre.
A felterjesztésben a polgármester rámutatott
arra, hogy a transzferalapba befizetett összegek
más céloktól vonattak el és ennek folytán nemcsak a város háztartásának egyensúlya ingott
meg, hanem a ma legfontosabb és legégetőbb r
b émája: a mnnkanélkiiliség kérdése is «Atonyra
jrtott. Rámutatott a debreceni polgármester arra
is, hogy a külföldi törlesztéseknek a transzferalapba való befizetésére azért kellett más rendeltetésű összegeket felhasználni, mert azok a bev'
telek, amelyek a törlesztésre szolgáltak, vagy teljesen elmaradtak é« pedig kormányrendelkezés
folytán, vagy pedig annyira csökkentek, hogy a
törlesztésre elégtelenek lettek. A felterjesztésben
vígul a polgármester 1,254.000 penjrő felszabadításét kérte, mivel Debrecen ennyit fizetett be
a transzferalapba.
A felterjesztés ügyében döntés még nem történt de hir szerint már más oldalról is hasonló
értelemben történt akció azirányban, hogy a polgármester terve megvalósuljon. A debreceni polgármester akciójától függetlenül, de azonos elgondolástól vezéreltetve, néhány nap előtt dr.
Györki Imre Debrecen országgyűlési képviselője
kérésére a pénzügyminiszter összehivatta a képviselőház pénzügyi bizottságát és itt a debreceni
képviselő több pénzügyi javaslatot terjesztett elő.
E javaslatok között szerepelt a polgármester azon
terve is, hogy a transzfer alapba befizetett összegek a városnak adassanak vissza, a transzferalapba való további befizetés kötelezettsége alól
a város mentesüljön. A visszaadott összegekből a
városnak munkaalkalmakat teremtő hasznos bombázásokat kellene végeznie. Imrédy Béla pénzügyminiszter a gondolatot helyesnek találta és kijelentette, hogy az ügy kedvező elintézése érdekében a tárgyalásokat megindítja.
A debreceni példával kapcsolatban érdeklődtünk dr. Somogyi Szilveszter polgármesternél. hogy

Szeged csatlakozik-e a mozgalomhoz
tekintetlel arra, hogy itt is hiányzik a transzferalapba befizetett pénz. sőt ennek a félévenkint
esedékes tekintélyes összegnek a befizetése állandóan nagyobb és nagyobb nehézségekbe ütközik.
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— A transzferalapba befizetett városi pénzek
felszabadítása érdekében indított mozgalom —
mondotta a polgármester — tulajdonképen Szegedről Indiát ki. A mi kezdeményezésünkre
foglalkozott ezzel a kérdéssel annakidején a
Városok Kongresszusa, amelynek ülésén a városok országgyűlési képviselői is résztvettek.
Az ülésen én terjesztettem elő a javaslatot
és a kongresszus annak alapján felterjesztést
is intézett a kormányhoz, kérve a transzferalapba
befizetett
összegek
visszafizetését,
illetve kölcsönadását.
A felterjesztésre még
választ sem kaptunk.
Feleslegesnek tartom,
hogy most Szeged külön is lépéseket tegyen
ebben az ügyben, mert a hiábavaló futkosást
céltalannak látom.
Elmondta a polgármester, hogy
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1,600.000 pengőt a Speyer-kölcsönök törlesztésére és kamatára, 600.000 pengőt pedig a Magyar—Olasz Banktól felvett külföldi kölcsön
törlesztésére. Évente ez a két kölcsön 1,400.000
pengővel terheli a várost, 800.000 pengővel a
Speyer-kölcsön, 600.000 pengővel pedig a Magyar-Olasz Bank kölcsöne. Ezeknek a kölcsönöknek a biztosítására a várt» a forgalmiadórészesedésből
és a kereseti adóból
származó jövedelmét kötötte le. Ezek a jövedelmek
az utóbbi időben annyira lecsökkentek, hogy
már a részleteket és a kamatokat sem fedezik
és igy félévenkint a városnak más jövedelmeiből kell pótolnia a* egyre nagyobb hiányt
Megtörtént már, hogy a városnak nem volt
miből pótolnia a hiányzó összegeket és igy
Szeged helyzetét is nagyon megkönnyítené, ha
— legalább átmeneti időre — megszabadulna a
transzferalap növelésének kötelezettségétől.
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Lilikéné é s Rullkayné drámai vallomása
R u l l h a y s z á z a d o s éleiéről é s haláláról
Litíkéné tagadja, hogy lelöífe volna a századost — Kedden folytatják a
főtárgyalás!
Budapest,
február 20. A budapesti törvényszék Szemák-tanácsa hétfőn kezdte tárgyalni
Littke Kálmánné bűnperét óriási érdeklődés
mellett. Az ügyészség szerint Littkéné zsebkendőbe kötött revolverrel megölte
Ruttkay
Gábor koronaőr századost szándékosan, előre
megfontoltan.
Jóval 9 óra előtt megérkezett Littkéné a
törvényszékre. Nem ideges, nem elfogódott. Kilenc óra után Ruttkay
Gáborné érkezett, a
tragikus körülmények között elhunyt Ruttkay
Gábor felesége.
A tárgyalás megnyitása után felolvasták a
vádiratot, amely szerint május 27-én a lakásáról eltávozó Ruttkay Gábor századost megölte aként, hogy a századost
jobboldali
halántékon
lőtte pisztollyal,
ugy, hogy Ruttkay
Gábor egy óra múlva meghalt
— Littke Kálmánnénak Ruttkay Gábor koronaőr századossal való megismerkedésére vonatkozó körülményeket, ismeretségük mikéntjét
és mibenlétét fogja tisztázni a bíróság és erre
az időre
»Art tárgyalást
rendel el, — enunciálja ezután Szarnák tanácselnök.
A zárt tárgyalás félóráig tartott.
— Barátságban váltak el az urától? — kérdezte a nyilt tárgyaláson az elnök.
— Igen.
— Miért?
— Mert ő egy másik asszonyt akart elvenni.
— Amikor maga a Szent János-téri lakásba
költözött, ettől kezdve sokai voltak együtt Ruttkayval?
— Sokat. Állandóan együtt jártunk társaságokba. Ruttkay engem mindenhová bevezetett
— Tett önnek Ruttkay házassági Ígéretet?
— Igen, többször is mondotta nekem, hogy
nagyon rossz házaséletet
él és enqem akar elvenni
feleségül.
— Ismerte maga Ruttkay pénzviszonyait?

— Igen. Sokat beszélt n^kem az adósságéiról és egy barátja előtt ls mondotta nekem,
hogy nem tudja felhajtani
a szükséges pénzt *
— Tett ön szívességeket
Ruitkaynak?
Littkéné egy pillanatra megzavarodik, tanácstalanul néz az elnök szemébe, azután halkan
kijelenti:
— Igen. Először 1923-ban segítettem Ruttkay
Gáboron. Felutaztam Bécsbe, magammal vittem az ékszereket, zálogba csaptam és a pénzt
neki
adtam.
— És milyen címen adta ezeket? Ajándék,
vagy kölcsön?
— Kölcsön
adtam.
Ezután a Ruttkay Gábornak adott ezer pengős kölcsön körülményeiről faggatta a tanácselnök. Hogyan tudott, miből tudott adni, hogyan volt pénze?
— Emlékszik a sértettnek olyan kijelentéseire,
hogy öngyilkosságot fog elkövetni? — kérdezi
ezután az elnök.
Littkéné elég határozottan és érthetően jelenti ki:
— Igen, sokszor mondta, hogy öngyilkos
lesz.
Littkéné hivatkozik arra, hogy Stefaics Pál
alispán és Németh Lajos tábornok felesége
előtt is tett Ruttkay hasonló kijelentéseket.
Ezután elmondotta, hogy két-három nappal
az eset előtt is beszélt Ruttkay öngyilkosságról.
— 1931-ben fenyegetőzött először Ruttkay
- folytatta vallomását —, hogy agyonlövi magát, mert nem tud kibújni
adósságaiból
és
mert boldogtalan
a családi élete, tízután azt
állította, hogy Ruttkayné
80 ezer pengő végkielégítés
ellenében
hajlandónak
nyilatkozott
a
válásra.
'A

revolvert

apjától kapta és még Ruttkay tanította meg a
fegyver kezelésére. Május 10-én azzal jött
hozzá Ruttkay, hogy most már semmi sem s>e
sit, mert nem birja az életet, az adóssáaoint.

Menyasszonyi kelengyék, E J i T Í E É
"0 Kiment a fürdőszobába, hogy rendbehozza
rtMgifit, mert ré akarta venni Ruttkayt, hogy
menjenek al valahová. Két-három percig volt a
fOrdőszobáhan, nem tudja határozottan, hogy
hallolia-e a revolver dördülését.
Amikor viszszaért, látta, hogy a férfi ledőltén fekszik két
asztal között. A hóna alá nvult és lefektette
a Kidre.
Littkóué erután a védő helyettesén
bemutatta, hogg milyen helyzetben
találta
Ruttkayt
és amikor az arcába nézett, akkor vette észre,
hogy lobb halántékán csepeg a vér. Orvost
hívott és elküldte azt a Pömötör
alezredeshez
címzett levelet, amelyet Ruttkaynak az asztalra helyezett tárcája mellett talált Tagadta
Llttkéné, bog> nem akarta volna megengedni
az orvosnak, hogy megvizsgálja Ruttkayt és
hogy injekciót adjon nekL Azt sem tiltotta
meg az orvosnak, hogy mentőket hívjon és
visszautasította azokat a rágalmakat, hogy 0
Ruttkayt és srvermek-tt lelövéssel fenyegette
>olna.

Elnök: Adat van arra, hogy Ruttkay önnel a
halála előtt szakítani
akart.
— Soha!
— Ruttkayn kívül volt önnek más férfiakkal
te Ismeretsége?
— Nem! — váhsaolja szinte kiáltva Llttkéné.
— Egy alezredes sem?
— Nemi
— Egy orvos?
— Nem!
— Még egyszer megkérdem, nem ön lőtte le
Ruttkay
Gábort?
— Nem! — kiált fel
Llttkéné.
— öngyilkosságra
sem beszélte ráf
— Nem! Hiszen egy évié folytonosan csak
lebeszéltem erről.
Szünet után egy szőke, kékszemű asszony
lép a bírói emelvény elé:
özv. Ruttkay Gáborné.
Elmondta, hogy két gyermekük született a
házsor ágból. Mielőtt Pestre költöztünk, ha voltak Js anyagi zavaraink, nem nyomasztóak.
— Nyomban a Budapestre való költözésük
titán kezdődött az elhidegülés?
— Igen, mindjárt.
Ruttkayné ezután elmondta, hogy Ruttkay
azzal távozott el hazulról, hogy az Irodába
megy, ugyanakkor azonban Llttkénéhee
mmt,
akinek ajtaját
Ruttkayék
lakásából
bármikor
szemmel lehetett kísérni. Többször felajánlottam neki a válást. Férjem mindig haladékot
kért leérte, hogy likvidálni fogja Littkénével
való vlszorvát. Áz Ígéreteit azonban soha r.em
tudta beváltani. Láttam mikor bement este
Llttkéné lakásába és reggel jött ki. Nem <s
kérdeztem. Irtóztam a jelenetektől. El akartam
menni, de ő rem hagyott.
Most a drámát nap részleteit kérdezi Szemák elnök. Este Ruttkay fivére azzal jött Ruttkaynéhoz, hogy Ruttkayval valami baj történt.
— Volt valami bizonyítéka önnek hrra, hogy
a vádlott lőtte agyon a férjét?
— Nem, csak et volt az érzésem.
— Kívánja a vádlott meebüntetését?
— Nem.
Ügyész:
Tett-e valakinek ígéretet Ruttkay
önön kivül, hoev szakítani fog a vádlottal?
— Igen.
— Kinek tett ilyen Ígéretet?
— Gömbös Gyuiánénak.
Ezután az ügyész zárt tárgyaláson
terjesztette elő kérdéseit.
Holnap folytatják a főtárgyalást.
Ha fá| a fele és s z é d ü l , ha telfségei,
bélizgalmat, gyomorégést, melíszbrulási vagy
szívdobogást érez, Igyák minél előbb valódi
»Ferene József« keserdvizet. Gyomor- és bélszakorvosok bizonyítják, hogy a Peren« József
víz remek
természetalkoita hashajtó. A
Ferene József keserűvíz gyógyszertárakban,
drogériákban és fBszerüzletekben kapfcntó. B.I
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baltával
leütötte
feleségéi
felakasztotta
magát

(A Délmagyarorsztig
munkatársától.)
A Szentes melletti Alsórét 19. számú tanyán vasárnapra virradó éjszakán véres családi dráma
játszódott le. A tanyán, amely dr Rlmély István Igazgató-főorvos tulajdona, Rágl Ferenc
gazdálkodó élt feleségével és 15 esztendős
Borbála
nevü fogadott leányával. A 89 esztendős Ráglné az utóbbi időben féltékenykedett a férjére és a leányára. A házastársak
között emiatt napirenden voltak az összetűzések. Szombaton este a család disznótorra volt
hivatalos. Onnan hazatérve történt a tragédia,
amelynek két halottja és »ott súlyos
sebesültje
van.
A szomszédoknak vasárnap reggel feltűnt,
hogy Rágiék tanyájában senki sem mozdul.
Amikor délben Rágiék még mindig nem mutatkoztak, értesítették a rendőrséget, amely betörte az ajtót és behatolt az épületbe. A lakó-

Kártyózá9 utón
Nem akarta elárulni szurkáló partnere
nevét, mert felgyógyulása után személyesen akart leszámolni
(A Délmagyarország
mankntárs'ától.)
A kfnkórházban haldoklik egy kocsis, akit csütörtökön éjszaka ollóval hátbasrurtak. A kocsis,
Bacsa Pál letagadta a tettes nevét és a detektiveknek koholt történetet mondott el sérüléséről. Amikor a kórházban kihallgatták, elmondotta. hogy csütörtök délután egy Ismeretlen kocsival összeakadt a kocsija. Közte és
a másik kocsis között verekedés támadt. Este
u;ból összetalálkozott a kocsissal a Kossuth
Lajos-sugáruton. Ismét összev jsztek, mire az
ismeretlen kocsis késével hátbaszurta.
A detektívek keresték a szurkáló kocsist, de nyomára nem akadtak. Gyanús lett Bacsa Pál
vallomása és kutatni kezdtek, hogy nem máskép történtje a szurkálás. Rövidesen kiderült,
hof»y a kocsis félre akarta vezetni a rendőrséget.
Csütörtökön este a Parádi-féle vendéglőben
kártyázott Ábrahám
János borbéllyal. A kártyán összevesztek, abba is hagyták a játékot
és haza Indultak. Az nccán újból verekedni
kezdtek és mire a Rákóczi-térre értek, tettlegességre került a sor. Ábrahám János előkapta
ollóját
és att beledöfte
Bacsa
hátába.
A kocsis állapota hétfőre válságosra
fordult.
Az olló megsértette a hátgerincét, felépüléséhez kevés a remény. Hétfőn a detektívek újból kihallgatták, most beismerte,
hogy
Ábrahám szúrta meg. Azért nem akarta megmondani — vallotta —, mert felépülése után sze-

leányát,

szoba mestergerendáján felakasztva
rátaláltak
Rágl Ferencre, az ágy előtt, arcc.il a földre
borulva feküdt Ráglné
a leány cz 'ágyon fe.
küdi. Az asszonynak és a leánynak "is több,
fejszecsapástól származó seb tátongott a fején.
Amikor a rendőrség megérkezett, Rágl és felesége már halott volt, a leány még élt. Rágl
Borbálát bevitték a közkórházba. Állapota reménytelen, eszméletét egy pillanatra
sem
nyerte vissza.
A rendőrségnek az a vélemény», hogy a
házastársak között, amikor hazaértek a disznótorból, újból civakodás kezdődött
a leány
miatt Rágl elkeseredésében felkapott
egy baltát, azzal előbb feleségét, majd leányát
ütötta
le. Amikor azután látta, hogy mit tett felakasztotta
magát.
Zombory
János vizsgálóbíró kedden reggel
utazik Szentesre a vizsgálat lefolytatására.

Gömbös és Imrédy
Jászberény, február 21. A
Albert kerűletében megindult a vá"
küzdelem.
Vasárnap Imrédv pénzügyminiszter mondta
el programbeszédét.
— Gondoskodni fogunk közmunkákról —
mondotta — és arról, hogy ezeket a munkálatokat ugy osszuk meg, hogy az ipar és a mezőgazdaság rétegeit egyaránt foglalkoztassák
és az ország széles rétegeit egyaránt fo^lalk; zt! ssák és az ország széles területeire kiterjuljenek. Átfogó, hosszú időre szóló adóreformok
alkotására most nem alkalmas az idő. Panaszolták az adóhátralékok kamatainak sulvosságát. Elismerem, hogy a 12 százalékos kamat igen súlyosan nehezedik az érdekeltekre.
Kidolgoztam egy rendelettervezetet, amely
mérsékléseket léptet életbe és módot keresünk
aira is, hogv az, aki most eleget akar tenni
adófizetési kötélezettségének, ennek gyümölcseit élvezze Is.

és

Jászberényben

Gömbös miniszterelnök beszélt ezután.
— Amikor a kritikus uraktól kiprovokáltam,
hogy adjanak programot, — mondotta — csak
ti én munkatervemből ollóztak. Bábeli zűrzavarban politikát csinálni és nemzetet vezetni
nem lehet. Mindig hangsúlyoztam, hogy
nfmzeti munkaterv nem e ma kérdéseit oldja
meg, hanem irány a jövőre. Azért vseyok felelősségem tudatában erélyes, mert nem van
gvok hajlandó a nehéz helyzetben megengedni azt, hogy bárki is vámszedője legyen e nyomorúságnak.
A gyűlés után! banketten Gömbös többek"
kőzött a következőket mondotta:
— Lehel kürtjét kezembe veszem, Kadd sírjon végig a magyar pusztán, hadd remegtesse
meg minden magyar ház ablakát és visszhanozza minden erdő, hogy magyar ember vette
ezébe ezt a kürtöt fuj és táborba szállást kíván a nemzet jövőjéért

f

mélyesen akart támadójával
leszámolni.
hám Jánost őrizetbe vették.

Ábra-

Varázslat 120 pengőért
(A Délmagyarorsság
munkatársától.)
Két cigánvleány: lankó
Katalin és Petrovlcs
Regina ügyében ltélkeziett hétfőn dr. Ber*> Árpád
törvényszéki biró. A cigányleányok csalás miatt
kerültek a bíróság elé. Az volt ellenük a vád,
hogy a mult év őszén Makón 120 pengőt csaltak ki özv. Molnár Istvánnétól. Molnarné leányát udvarlója elhagyta. Az özvegy elpanaszolta a dolgot a cigányleányoknak, akik kijelentették, hogy »segítenek a dolgon«. Varázslattal, bübájoskodással vlsszaszerzik a legényt,
sőt azt is keresztül tudják vinni földöntúli
hatalmukkal, hogv a legény elvegye a leányt
Molnérné hitt a cigányleányoknak és 120 pengőt adott nekik, hogy a varázslatot megkezdhessék.
A leányok csináltak Is néhány hókuszpókuszt, italt készítettek, amulettet adtak, de a
varázslat — semmit sem használt, özv. Molnámé feljelentésére a két cigányleányt elfogták. A hétfői tárgyaláson eleinte tagadtak, azután beismerték a terhükre rótt bűncselekményt. A bíróság fejenként 3-3 hónapi fogházra itélte őket.
— Sinclair Lewis: "Egy modern asszony szive
— Délmagyarország kölcsönköi yvtAr.
— Telefonrendelésre házhoz kűltH színházjegyét a Délmagyarország kiadóhivatala.
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Hírek

Antal István sa|fóf#n0k
Szegeden

Dr. Antal István miniszteri tanácsos, minisz
terelnöki sajtófőnök, dr. Rákóczy Imre minisz| | 2 ] dd Róm. kath. Eleonora. Prot.
— K Báró Jósika-neca kövezete. Hétfőn dél- teri osztálytanácsos, helyettes sajtófőnök és
"
Eleon. A nap ke] 6 óra 57 perckor, előtt Csűrik János törvényhatósági bizottsági tag Komjáthy
miniszteri titkár társaságában hétfőn
"nyugszik 5 óra 32 perckor.
a Báró Jósika-ucca és a környékbeli uccák ladélután
Szegedre
érkezett. A sajtófőnök látogaSomogyi-könyvtár köznapokon délelőtt W tői
kosságának küldöttségét vezette a polgármestertása elsősorban a szegedi sajtónak szól, eredeti
l-ig, délután 4-től 7-ig, a Városi Múzeum minden- hez. A küldöttség elpanaszolta, hogy ezen a vánap, vasár- és ünnepnap is, délelőtt 10-tfil fél l-ig roirészen milyen silány a kövezet és kérte, hogy programja szerint közvetlen tapasztalatokból
k.vánja megismerni a magyar sa jtóviszonyokat.
van nyitva. Folyóiratcsere kedden, csütörtökön, ezeknek az uccáknak a rendezését ls vétesse föl a
A sajtófőnököt Bárányi
Tibor főispán és né«zombaton délután fél 5-től fél 6-ig.
polgármester abba a munkaprogramba, amelyet a
Egyetemi könyvtár (központi egyetem, 1. eme- gazgyári pénzekből hajt végre a város. A polgár- hány újságíró fogadta az állomáson. Este dr.
mester megigérte, hogy ezt a kívánságot ls be- Balogh István vacsorát adott a sajtófőnök és a
let) nyitva vasárnapok kivételével mindennap.
vendégek tiszteletére. Ezen a vacsorán megjeSzegeden a gyógyszertárak közül szolgálatot jelenti a programot tárgyaló bizottságoknak.
tartanak: Barcsay károly Széchenyi-tér 12 (telelentek Bárányi főispán, dr. Pálfy József pol— Népművelési tanfolyam Alsóközponton. A
fon 1770), Cserhalmy Antal Sárkánv-ucca 15, (tegármcsterhelyettes, a szegedi egységespárt száváros
nagy
gyümőlcsfatelepitési
akciójával
kaplefon 3261), Franki Antal Szent György-tér 6 (temos vezetője és a szegedi lapok felelős szerlefon 1118), Gergelv Jenő Kossuth Lajos-sugárut csolatban a Népművelési Bizottság a DM KE és a kesztői. Kedden délben a szegedi újságírók adGyümölcstermelők
Egyesülete
támogatásával
Al31, (telefon 1062), Lőbl Imre dr. Gizella-tér 5,
nak ebédet a Kasshan a sajtófőnök tiszteletére.
sóközponton is szervezett gyümölcsészeti tanfo(telefon 1819), Moldván Lajos Újszeged, Vedres-u.
lyamot,
amelynek
zéróünnepélyét
vasárnap
tar1, (telefon 1846, Selmeczi Béla Somogyitelep IX.
tották meg. A zéróünnepélyen Varga Mátyás igazu 489, (telefon 3425).
gató, számolt be a végzett munkáról Dr. Somo— Irodalmi előadáa. A Szegedi Fiatalok Műgyi Szilveszter polgármester beszédében rámutavészeti Kollégiuma vasárnap délután tartotta meg
tott arra, hogy a gazdálkodási rendszer átszerve— Ifj. Horthy István szerencsés repülőbalesete. zéséit segíti elő a város gyümőlcsfatelepitési ak- vitaestjét. Ezalkalommal Radnóti Miklós tartott
Budapestről jelentik: Ifjú Horthy István motor- ciója. Hübner József népművelési titkár azokról előadást az „Uj Magyar költészet és irodalmi problémák" címmel. Rámutatott azokra az összenélküli gyakorló repülést végzett. A szél hirtelen
a veszedelmekről emlékezett meg, amelyek kül- függésekre, amelyek az irodalom és az ezt kitergvengnlése következtében gépe egy erdőben le- földről fenyegetik a magyar mezőgazdaságot Dr.
melő társadalom között vannak és kereste annak
szállt és egy fa tetején 14 méter magasságban oly
Kogutowicz Károly egyetemi tanár ismertette, okait, hogy a mai közönség miért áll távol művészerencsésen kötött ki, hogy ugy ő, mint gépe tel- hogy miért kell a gazdáknak a magyar éghajlat
szetektől. de különösen a lírától? A feleletet szojesen sértetlen maradt.
és talaj különleges terményeit felkarolniuk. Baciális és gazdasági okokban találta meg. Van— A felsővárosi választás. Hivatalosan ked- barczi Antal a tanfolyam megszervezéséért mon- nak írók, akik teljesen kiszolgáltatják magukat az
dott köszönetet. — Az Alföldi Mezőgazdasági In- átlagközönség Ízlésének és szórakoztató árucikden reggel kezdődik meg a választási kam
tezet növénytermelési állomása vasárnap r.éleiőtt ké süllyesztik az irodalmat. Azok az írók pedig,
pány a IX. városatyaválasztó kerületben, ahol
Várostanyán tartott előadást. Szűcs Árpád ad- akik a mai, átalakuló, tehát megnyilvánulásaiban
Horváth József szociáldemokrata bizottsági
sokszor zavaros kor lelkét fejezik ki, sokszor a
tag lemondása következtében gazdátlanná vált junktus nz aktuális tavaszi mezőgazdasági mun
közönség idegenkedésével találkoznak! Áttekintegy mandátum. A választási térkép szerint a kákát ismertette.
IX. kerület Felsőváros legszélső
kerülete,
— Padokat állítanak a Baldogasszony-sugár- hető és világos képet adott az uj magyar költőkről és ezeknek törekvéseiről. Az uj magyar költéamelynek határai a Vásárhelvi-sugárut párat- utra. Dr. vitéz Szabó Géza tanácsnok javaslatéra
szet szoros kapcsolatban áll a mai élettel és enlan oldala a Körtöltéstől a Debreceni-uccáig, elhatározta a polgármester, hogy a Boldogasza Felsőtiszapart a körtöltésí"'. a Szilléri-sugár- szony-sugáruton, amelynek lovagló útját parko- ntk problémáival és határozott világnézeti alapot
keres, mely nem individualista, mint az előző korut, a Csillag-tér és a Tápéi-sor. A választók
sítják, uj padokat állíttat föl. Díszesebb kivitelű
szaké volt, hanem a közösség felé fordul. Az előszáma a névjegyzék szerint 980, de sokan elpadok kerülnek a Rudolf-térnek a kultúrpalota
költöztek a körzetből. Az elköltözött válaszelőtti részére, amelyről felszedték a rongyos asz- adási hosszas vita követte, amelynek során Ligeti
Magda, Buday György, Baróti Dezső, Németh
tok szavazati io?a azonban nem szűnt meg és faltburkolatot és amelynek helyén szintén park
igy március ötödikén ők is szavazhatnak. Ked- lesz. Abban az esetben, ha a város nem hosszab- László, Tolnai Gábor, Lusztlg Sándor, Tabán
den kezdik meg a főjegyzői hivatalban az bítja meg a Magyar Hirdető Irodának jövő év- Gyula és Ortutay Gyula szólaltak fel.
ajánlási ivek hitelesítését és az ajánlási alá- ben lejáró szerződését, a polgármester felhívja a
— Az Alföldkutató Bizottság piacankétje.
írások hitelesítését a Szilléri-iskolában. A jeszegedi kereskedőket, hogy vállalják el a ppdok
Az Alföldkutató Bizottság hétfőn este a válaszlöltek ajánlásához a választók őt százaléká- beszerzési költségét azzal, hogy őt évig ingyen
háza közgyűlési termében tartotta hatodik vinak aláírása szükséges, tehát negyvenkilenc hirdethetik rajta vállalatukat. Egy-egy pad ára
taestjét, amelyen dr. Cserzv Mihály, kamarai
érvénves aláírás elegendő a jelöléshez. Az körülbelül 25 pengő lesz.
titkár, a piaci helypénzekről tartott előadást.
ajánlási iveket eddig a szociáldemokrata párt
Előadását élénk vita követte, nmelvben résztvette ki, amelvnek dr. Valentiny Ágoston lesz
— Hol állítják fői az alsófoku közigazgatási
vett: Doránszky Károly, Kogutowicz Károly,
a rendes, Dáni János pedig a pótielőltje. Ki- birósá.tokat? Évek óta készül a terv a közigaz
vette az ajánlási iveket dr. Bokor Pál ügvvó'1 gatási biróság decentralizálására, illetve az alsó- vitéz Kakuszi István, Kozma Marcell, Lőw
is. Az ajánlásokat legkésőbb február 26-ig kell
foku közigazgatási bíróságok megszervezésére. Lipót, Hergár Viktor és Horváth Lajos. Az érbenyújtani a választási elnöknél, dr. vitéz Sza- Már igen előrehaladtak a tárgyalások, amit az is tekezleten megállapították a jelenlegi helyzet
Géza tanácsnoknál.
bizonyit, hogy a vidéki városok egymásután je- visszásságait; jelenleg a földönárusitók ötven
az nj Intézményért.
Jelentke- százalékkal kevesebb helypénzt fizetnek, mint
— A fogftdalmi templom reflektorai. A buda- lentkeznek
Puky az állvánvon árusítók. A szegedkörnyéki váropesti Erőátviteli és Villamossági rt., • - mint Is- zett többek között Miskolc is', ahová
sok legtöbbje feleannyi helypénzt sem szed,
Endre,
a
közigazgatási
biróság
elnöke,
válaszmeretes —, próbaképpen fölszerelte a fogadalmi
mint Szeged. Helyes gazdasági politikával,
képpen
a
hozzáintézett
kérdésre,
érdekes
levelet
templom rejtett reflektorait abban a reményben,
hidvámmérsékléssel lehetne Szegednek naküldött. A levél szerint Miskolc óhajtása nem Igen
hogy azokat a város átveszi. A helyzet azonban
gyobb hinterlandot biztosítani. Az értekezlet
egyeztethető
össze
a
belügyminisztérium
törvényugy alakult, hogy a városnak nem volt pénze erugy határozott, hogy a bizottság mindenekre a beruházásra. A vállalat a belváros egyház- tervezetében lefektetett elvekkel, amelyek szerint
előtt a helypénz, az exportrakodó és a kocsiközséggel is tárgyalt, de a tárgyalások nem vég- „az alsó közigazgatási bíróságok gyakorlati
piac kérdésében konkretizálja és álláspontját
szempontból a királyi ítélőtáblák székhelyein
ződtek eredménnyel. A polgármcs'er most ngy
a város hatóságával, valamint a hivatalos érhatározott, hogy a fölszerelt 117 fényforrásból lesznek felállitandók". Ha ezek az elvek érvédekképviseletekl<el közli.
hajlandó a város számára 35-öt átvenni, még pe- nyesülnek, akkor Szeged, mint tábla! székhely,
dig azokat, amelyek a templom tontosabb részeit feltétlenül megkapja az alsófoku közigazgatási
világítják. A 35 reflektor ára 1500 pengő lenne, b!*ósígot.
ebből hétszázat még ebben az érbe.: kifizetne a
— Háztulajdonosok gyűlése. "A Szegedi Háztu\áros, a többit azonban csak a jóvő évi költségvetés jóváhagyása után. Ha a vá.tala» hozzájárul, lajdonosok Egyesülete vasárnap délelőtt gyűlést
35 reflektort a templomban hagynak., a többit rö- tartott. Dr. Singer István főtitkár fejtegette, hogy
a lakásokat felszabadító rendelet Szegedre nézve
videsen leszerelik.
eltérőleg intézkedik. Szegeden november elsején
— A tiszai töltések megerősítése. Ismeretes, ugy a kötött lakások, mint az egyéb kötött helyiHogy a város törvényhatósági bizottsága fölter- ségek felszabadulnak tekintet nélkül arra, hogy
iesztést Intézett a kormányhoz a tiszai védőtöl- bérük az 1200 pengőt meghaladja-e, vagy sem. A
tés megerősítéséért, illetve felmagositásáért. A rendelet február 28-ig felmondási Jogot biztosit
fo'dmüvelésügyi miniszter közölte a város ható- november l-re. A gyűlés megállapította, hogy a
ságával, hogy rövidesen bizottságot küld ki a háztulajdonosok válságát a rossz lakásgazdálkohelyzet helyszíni tanulmányozására. A polgár- dás, az adóztatás és a tisztviselői fizetéscsökkenmester most megalakította a helyszíni szemlén tés idézte elő. Az egyesület követeli a telepek torésztvevő szegedi bizottságot. Dr. Veress Gábort, vábbi fejlesztésének meggátlását, a fiktív alap
V.agntr Gyulát, Ottovay Istvánt, Doránszky Ká- után való adóztatás megszüntetését és az orszárolyt, H Papp Istvánt és a folyammérnöki hiva- gC3 lakás--zdasági testület felállítását.
tal vezetőjét nevezte ki a bizottság tagjává.
— Seregszemle Tápén. Vasárnap délelőtt tar— Felhívás az állástalan diplomásokhoz. A totta Vogel ezredes a „Nemzeti Munkavédelem"
„Turul" szövetség szegedi kerüleiti vezérsége ösz- tápéi körzetének seregszemléjét. Dr. Bogoss Béla
szeállitja a diplomás állástalanok kataszterét. esperes-plébános üdvözölte a munkavédelmi taFelhívja mindazokat, akik diplomával, abszolu- gokat. Vogel ezredes a munkavédelemről beszélt,
harisnya, kötöttáru Üzletében
tóriummal, vagy más végzettséggel, államszámvi- nwid átadta Deák László főjegyzőnek, Csóti Miteltani vizsga, kereskedelmi érettségi, stb) ren- hály kántor-tanitónak. Domonkos János községi
Z .
delkeznek, hogy a Gizella-tér 3. szám alatt déli bírónak az elismerő oklevelet és 16 munkavt- S z é c h e n y i - l é r
12-től fél 2-ig jelentkezzenek.
iMani tagnak ax elismerő okmányt.
Tisza-szálló mellett.
•
Ke

Kiváló minőségű

olcsó
divatos blúzok
selyem és kötött

Lusztig Imre

II.
— Tizenkét filléreavonat — Debrecenje. Debrecenből jelentik: Debrecen hatósága németnyelvű városismertető propagandaffizetet ad H, hogy
felkészüljön a nyárra várható nagy idegenforgalomra. A Máv. ugyanis értesítette a város hatóságált, hogy a nyáron tizenkét filléresvonatot kndit Debrecenbe. A tizenkét vonatból három közvetlenül a Hortobágyra megy.
— A Felsőkereskedelmi iskolát Végzett Tanulók Szövetsége március 5-én délelőtt 11 órakor az
állami felsőkereskedelmi iskolában, határozatképtelenség esetén 12-én tartja évi rendes közgyűlését
— Színházi pénztárosnak küldöttsége a polgármesternél. Hétfőn délelőtt a színházi pénztárosnők küldöttsége kereste fel a polgármestert. A
küldöttség azt kérte, hogy a város a jövő esztendőben is Görög Sándornak adja bérbe a szegedi
színházat, mert ha neim Görög lesz a színigazgató,
álkor ők elvesztik a pénzüket. A pénzt árosnők
igen sokáig, közel egy óráig sorakoztatták föl a
polgármester előtt érveiket, bizonyítgatták, hogy
milyen súlyos anyagi érdekük fűződik Görög
igazgató megtartásához. A polgármester határozott választ nemi adhatott nekik, mert az uj igazgatót nem ő nevezi ki, hanem a közgyűlés.
— „Kívánják-e, hogy abbahagyjak az nntatá
Békéscsabáról jelentik: A Békéscsabán
játszó Gulyás-szintársulat tegnapelőtt este a „Nebántsrvlrág" című operettet hozta színre. A színház nézőtere öres volt Alig néhányan voltak kíváncsiak az operettre és az első felvonás fagyos
hangulatban ment le. Taps egyáltalán nem hangzott fel, ami érthetően bántotta a színészeket. Áz
első felvonás után Gulyás Menyhért igazgató megjelent a függöny előtt és a kővetkezőket mondotta; „Szomorúan látom a nagy közönyt, ami megnyilvánul az előadással szemben, önök odalent
unatkoznak, mert kevesen vannak, olyan kevesen,
fcogy mi itt a színpadon sokkal többen vagyunk.
Arra kérem önöket, nyilatkozzanak: ktvánjAk-e,
hogy továbbra Is Játsznnk, vagy pedig abbahagyjuk az nntatást..." Pillanatokig csend volt a nézőtéren. Senki sem felelt, míg végre a jelenlevő
újságírók Igent mondtak. Ekkor Gulyás látható
megindulással így fakadt ki: „Talán majd idegen
művészeket hozok Ide, az majd tetszik a közönségnek!" Ezzel meghajtotta magát és eltűnt a
közönség elől.
— Ünnepi hetet rendeznek Pécsett. Pécsről jelentik: Pécs ax utóbbi időben egyre több eszközt
használ fel arra, hogy szellemi, természeti kincseire felhívja a figyelmet A város Idegenforgalmának a fellendítésére Idegenforgalmi irodáján
keresztül felhasznál minden módot arra, hogy a
mindenfelől feléje irányuló érdeklődést kielégítse.
A hazai és a külföldi érdeklődés ezévi központjába Péos az év ez juniusában rendezendő ünnepi
hetet állította. Az ünnepi hét keretén belül mutrtja be a maga szellemi, művészeti, zenei, gazdasági, Ipari életének különleges, országos és külftfldt viszonylatban is előkelő helyet biztosító
termékeit A szellemi életet az Erzsébet tudományegyetem, művészeti életét a Pécsi Kép-őmüvészelc
Társasága képviseli. Zenei életét az ősi székesegyház előtt bemutatandó hatalmas zenei legenda
fogja bemutatni, melynek előadásában a Pécsi
Filharmonikusok Egyesülete, a püspöki énekiskola, a pécsi dalostestületekből alakított hatalmas kórus és a pécsi katonazenekar működik
közre. Pécs szőlőkulturája, bora, barackja elsőrangú. Iparának számos ága egyedülálló. A vároí
id'genforgiaimi irodája a forgalom zavartalan
biztosítására megtesz minden intézkedést. A vonat, a valuta és a vizumkérdés, a vendégeik részére ez alkalommal szervezendő külön postaszolgálat, kongresszusok, kiállítások, sportmérkőzések, hangversenyek rendezése olyan sokat Ígérővé
teszik a pécsi ünnepi hetet.
— Előadás az ITjszegedt Népkörben. "Az UJs/egedi Népkörben Okályi Iván kertészeti intéző
el«adást tartott „Milyen gyümölcsfákat ültessünk
"Újszegeden?" Hmmel. Előadásában részletesen
rámutatott mindazokra a gyümölcsfajokra, amelyek a házikertben az újszeged! viszonylatokban
legsikeresebben termeszthetők. Szakszerű felvilágosítást és útbaigazítást adott az érdklődők részéről hozzá intézett kérdésekre.
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A Szegedi
jelenti. Időjárási helyzet: A baranetrikras maximum az Óceánon és Finnországon 775 mm. A minimum Skandinávián 755 mim, a Földkőzi tengeren 745 mm. A minimumok körűi viharos szelek
uralkodnak. Olaszországban esik az eső, de északi részein, igy a Pó-sikságon is
zott ima délben. Génuában, Páduában, Milánóban éis Velencében is havazik. Az északi ciklon területe is
csapadékos.
Szegeden a hőmérő legmagasabb Állása 5.2 C,
a legalacsonyabb —3-4 C. A barometer adata
nullfokra és tengerszintre redukálva reggel 759.2
mm, este 757.5 mm. A levegő páratartalma reggel 79 százalék, délben 58 százalék. A szél Iránya
keleti, illetve északkeleti, erőssége 3—2. A talaj
ma reggel 3 cm-ig fagyott volt.
Időjóslat a Délvidékre: Túlnyomóan borult
idő, esővel és hóval.
— Az Osztálysorsjáték mai húzásán 30.000 pengőt nyert a 10875, 4000 pengőt a 47749 számú sorsjegy. E húzáson kerül kisorsolásra a 300.000,
200.000 és szerencsés esetben az 500.000 pengős főnyeremény. A húzás március 10-ig tart, sorsjegyek Pető Ernő főárusitónál kaphatók, Széchenyitér 3.
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és Müvésszef
Tosca
Marcei Journet-vel
Keresve sem lehetett volna tökéleteseW), ékesSí-ólóbb és szemléltetőbb bizonyítékokat szolgáltatni a szegedi színházi válság okairól, mint a
hétfőesti Tosca előadásával, jóllehet ragyogó
nevű sztár, középeurópai hangzású baritoamárka:
Marcei J o u r n e t énekelte Scarpiát és O c s k a y
Kornél egyik legjobb alakítása Cavaradossi szerepe. Mit ért azonban Journet impozáns Scarpiája, ha minden, ami körülötte nyüzsgött — szépség nélküli és unalmas ágál ás volt Mintha az
egész Scarpia-akció légüres térben mozogna. Bábuk bukkantak fel ijedt arccal, — állítólag Scarpia fogdmegjei. Egy szőke hölgy, kedves mosolyú
é" primadonna bájosságig, kecses véznaságban
próbálta a hóditó heroina látszatát kelteni Egy
karmester ákom-bákomokat rajzolt a levegőbe
„varázsvesszejével", amelyből semmi, mégcsak
összhang sem tudott a nézőtéren szomorúan hallgató közönség felvillanyozására szolgálni.
A nézőtéren ülők pedig tudatos őnámitással
clykor összecsapták tenyerüket, talán csak, hogy
Tosca, ez a standard opera, amely vidéki színpadokon is — de főleg Szegeden —, eddig min'
elegánsan, jól előkészített, muzikálisan felépitett,
elfogadható előadásban került szinre, igy is merjen mutatkozni... Visszatérünk azonban Jouraetre, akinek szereplése érdekében, rángatta elő a
szinház Toscát.
Nemes bariton, a Battistinik l.«fltoT3.jajbő1 való,
nemes színészi kvalitások, amelyek öregedő korban is mély alázattal hódolnak a deszkák illúziójának; — ez teszi finommá, érdekessé és elragadóvá Marcei Jouniet Scarpiáját aki ördögi és
grandseigneur egy személyben. Ez az alakítás a
nagy színpadok grand-artjárnak levegőjét hozta,
ezzel mgadta lelkes tapsokra a nézőteret T i m á r
Ila mint Floria, azonban sdhogy se illett .Tournet
mellé. Gyenge, bár kellemes hangját foszlányokra tépte a zengő bariton, a szárnyaló tenor és
a dobpergésszerii zenekar. O c s k a y Cavaradossiját már sokszor méltattuk őszinte egyszerűség
gével, meleg érzéseivel. Ezúttal is stílust hozott
az együttesbe. B el I á k a sekrestyést énekelte és
— játszotta. Több feljegyezni való a személyi

részben nem akadt. A keretről, a diszietezésről
csak annyit: sok naiv kedély kell hozzá — nrallfüggőnyös ajtók mögé képzelni Scarpia inkvizíciós kamráját. A zenekart S z a t h m á r y vezényelte, a zenekar mégis parttalanul bolyongott
Puccini szelleme körül.

Filharmonikus hangverseny
Régi szép emilékekelt idéző, zsúfolásig telt nézőtér fogadta a filharmonikusok második hangversenyét. Meleg biztatás, kétségtelen jóindul a t bizalom és támogatás nyilatkozott meg a
nagyfokú érdeklődésben. A közönség, amely
ha iátja, hogy értékeket lehet, sőt kell menteni,
mindég megtalálja a helyes utat. Most is megtalálta. Már az eiső idei hangversenyén látszott,
hogy nyilt sziwel és bálás tapsokkal akarja
visszaállitani a régi meleg kontaktust dédelgetem filharmonikusaival. Nem a közönségen m u l t
hogy a1 másod ik hangverseayym nem rótt végig
meleg a hangulat
A filharmonikus zene érdekében és védelmében cselekszünk, ha felfedjük a hibákat, amelyek ezuKtal sem a képességek hiányában nyilatkoztak meg. Mintha fáradtak lettek volna a
zenészek. Az összjátékba kisiklások csúsztak,
megtörténd, hogy a szólisták és zenekar másmás utakra tértek. Farsang van s ml annyival
kevésbé ítéljük meg szigorrum ezeket a remélhetőleg szórványos jelenségeket, mert Stefániát
Imre T.^haiírrwszíqj-zningoraverseriyével dúsgazdag «JÉuaátclt örömet és kárpótlást adoltt.
Kiváló terihniká jávai, átfogó koncepciójával
és szép, tiszta stílusával egyedül is felragyogta»» Tiadnákavszky pompaszerető, nagyvonalú
meliíiÉöiát. 'Á közönség hosszú, percekig tartó,
r.c7itn*p.
¿c lelkeaJtaMeuléssel köszönte meg Steí; ttiaLiálékát. akitől ovációjára ráadást kapott.
Kevésbé sikerült n^r>h volt az érdemes
BeJIe Ferencnek. a!3 TJtcbag csárda jelenjében
bj^omv elér kedvetlenül duha jkodott a futtamokkái. A' műsor többi részében hallottuk
-Pr JJi/iőikpit Stefániái
Vidíilitáját, amelyre rá se lehetett ismerni és inkább nevezhettük
volna „Depressziódnak. Utolsó számul játszotta a zenekar Svendsen fredves norvég müvészkarnevál ját.
Fichtner Sándor karnagy minden energiájával igyekezett lelket önteni talán a kárneváltól
és „macska-jajtól" elsápadt muzsikuskedélyekbe. De, tegyük kezűnket a szivünkre. Járhat teljes eredménnyel az ilyen emberfeletti munka?
L v.

A színházi iroda hirei

Ma este a Talpig úriember és a Nászéjszaka
előkészületei miatt a szinház nem tart előadást.
Szerdán este mutatja be a szinház Hasenclewer világhirü és világsikerű zenés burleszkjét a
Talpig úriembert.
A Talpig úriember a modern színpadi irodalom egyik legremekebb alkotása.
A Színházbarátok Társaságának első bérlett
előadása lesz a Talpig úriember szerdaesti premierje Az előadást Hont Ferenc rendezi.
Csütörtökön megismétli a szinház a Talpig
nriemfoer előadását.
Péntek tői kezdve minden este és vasárnap délután az utóbbi évek legbájosabb, legmelMikusabb
operettje van műsoron: a Nászéjszaka.
Csütörtökön délután filléres helyárakkal még
egyszer szinrekerül Kálmán Imre legszebb operettje, a Marica grófnő.
X Szökött katona vasárnap délután 6 órakor
kerül szinre.
A Marica grófnő, Nászéjszaka és a Saökött katona előadásain fellép: Tolnay Andor.
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Sport
TAVASZI
Ferencoárosi

győzelemmel,

Ké£ év után megint a Ferencváros. És újszegedi szezonnyitás, bár a tpvasz még mesze
ver.. Tavaszi premier: dideregve és bundákban
és plédekben. De az emberhegyek májusiak,
ldkesek és hangosak: a fü is zsendülő zöld,
a labda is röpül, a játék is friss és tavaszi,
— csak az égi státor szürke még, csak egy
szerény kék mosoly látszik a téli ég alatt. De
valahoman mégis csak jan majd a tavasz: két
év utáín most megint it van a Ferencváros.
(Tavaszi trikolor a pályán: zöld-fehér ingek a
piros szegedi foltokkal.)
*

Régi tavaszok virágzanak az embererdá
«lőtt: régi emlékek és régi ünnepek, heroikusan. Ünnepi vasárnapok a szegedi diadalokban,
— valami jobb világ emlékei a feremcárosi
időkből: két lelkes győzelem, 3:1 és 3:0...
Most nem volt tavaszi diadal a téli szélben,
nem volt 3:1 és nem volt 3:0, — de nem volt
7:1 sem az őszi pesti szomorúsággal.
*

A legjobb magyar csapat győzött az ujszegidi gyepen, de ez a győzelem nem volt égető.
A legjobb m-^yar csapat villamos játékát lelkes
MOÉÜSSÍ4 lendület álliiotta .meg ós yoltak percek,
amikor nem is volt olyan megvesztegetően
biztos és villámos a legjobb magyar csapat
szegedi győzelme... Voltak percek, amikor
csak a szerencse (és egy kicsit a biró is) hiányzott a legujab szegedi legendához. A lendület
és az akarás megérdemelte volna a szegedi sikert, de a futballhoz szerencse is kell és biró
is k e l l . . ,
Először két év után: győzött a Ferencváros,
de ez a győzelem nem volt vérző és szomoruságos.
•
t
Szomorú csak a biró volt, ahogy nagyon
szezoneleji formában (de régi kedvvel) fütyörészett a szegedi labda ellen. A tavaszi tüz
még messze van, de a tavaszi tömeg felgyújtva
fütyüVe ezt a gazdag akarást. A legjobb
magyar csapatnak nincs szüksége ilyen lehangoló intermezzókra és a vidéki tömegeknek és
vezetőknek sem, akik elég áldozattal szolgálják a futball göröngyeit. Egy kicsit igazabb biIfij^'f több. szerencsét...
•
A biró a régi volt és az utak képe Is a régi
volt. Szentesi, makói, félegyházi autók és megtömött autóbuszok — idegeinforgalom Szegeden! —, de a Temesvári-körut táz év után is
t-r>gelytörő, most is mocsaras, sáros és göröngyös.
Ködösen és gyászosan kezdődött a Játék
Tornyosultak, robbantak a zöld-fehér rohamok
és az elfogódoftt, bakdácwló szegedi lábak nyomán az őszi hét gól kísértett. A tribün hallgatott és a tudósok gúnyolódtak. Mulatságos
történet: egy masrára hagyott második' osztályu csapat futballozni mer a Ferencvárossal...
Aztán Kovái* messszer«*'- az első gólt
és
mintha mindem megfordult volna. Mihtha kicserélték volna a szegedi csapatot, mintha uj
tizvnegv tört volna a labdára. A tömeg h nekilendült a szárnyakart bontogató lelkesedésben
és egymásután pattogtak a szegedi labdák a háló felé, háló fölé. a háló mellé. Csak épen a hálóba nem És az akarás, a lendület kevés volt a kiegyenlítéshez. Aztán jött valami furcsa utolsó
perc és Kovács megszerezte a második gólt.
De félidőben
az öltözőben nem volt szomorúság. És a didergő, topogó emberhegyekben sem,
ment
játék volt
és nem mindig Szeged játszotta
a
rosszabb
iátékot.

•

i—
rányi gyér-1' "éha egymísnak rohant és egy zavaros lendületben a ferencvárosi
Korányi k'csit kisöpörte a pályáról a kisebbik
Korányi gyereket. De sztár finomabb lett az

h/YllANY
de

szomorúság

nélkül

ádáz testvérháború, a ferencvárosi
Korányi
elegánsan kerülgette öccsét és a kisebbik is kikerülte a sürü találkozást. A nagy Korányi pedig erőteljes és egészséges volt a zöld-fehér védelemben; félelmetes labdái, nagyszerű helyezkedései megdobbawtották az ujszegedi tapsokat De egyszer a kis Korányi legyőzte a félelmetes testvért és nagy stílusban futott el a kapuig. De ez a testvér-győzelem nem volt elég
a gólhoz.
w
A gól még váratott magára, de negyedóra
múlva leszakította a ferencvárosi hálót, ahogy
egymásulián zudultak előre a szegedi ostromok. Egy zengő kapufa után Somogyi — aki
Polyákkal a halfsor hőse volt — rohamra küldte Lukácsot, aki okosan bátor kitörésével elintézte a nagyszerű Korányit, megvárta Háda
kirohafnását és elhelyezte a hálóban a szegedi
labdát... Félóra volt még hátra és 2:1-re állt
a ferencvárosi galopp — zengtek, hurrázíak és
gyújtogattak az emberhegyek! Ez volt a perc,
amikor zavaros volt a zöld-fehér diadal, —
csak egy kis szerencse kellett volna (és egy bíróibb biró) — és szegedi slk-rrfil «Tárnyaltak
volna a hírek. Mert még hullámzott, forrott robbant a szegedi lendület, még ropogtak a fegyverek, még szólt az őröm harsonája, — de ez
a perc rövid volfc, hogy legyőzze a ferencvárosi
zavart. Aztán egy Takács-srapnell következett,
furcsa tévedés a szegedi háló előtt — 3:1 —
és már hazafelé ?Tvhitt a "én — ha nem is boldogan, de mosolyogva —, még megzendült a
kapufa és véletlen szerencsével megvolt az utolsó gól az utolsó nercben. — 4:1. vége volt.
*
A tavaszra készülő első tavaszi ezredek nekfhullámzottak a téli ligetnek, még megzendítettek egy májusi szerenádot a bírónak, — de
nem volt szomorúság a szivekbein. Szép volt a
küzdelem, lelkes volt a szegedi játék és két év
után megint itt volt a legelső magyar csapat
csak az a két utolsó gól elmaradhatott
volna... Béke lett volna a szivekben és könynyebb lett volna várni a messzi tavaszt. De este
már nyugodt volt a tenger és a magy zajlásban
császári turbánnal mesélt-magy arázott Turay
császár.
Az ünnep elmaradt, — de elmaradt a Sít
gól is és két év után nem volt temetői ez a
ferencvárosi vasárnap,

___

(o. gt )

Ligaeredmények:
Újpest-Kispest 9:1 (8:1),
III. ker.—Budai 11 6:1 (2:0), Hungária—Attila
3:2 (0:1), Nemzetl-Somogy 2:1 (1:0), Phöbus—
Vasas 4:2 (3:1).

Amaíőrmérkőzések
SzAK-MTE 2:0 (1:0). Biró Lupták. KEAC—
SzTK 2:0 (1:0). Biró Solti M. KTK-SzentesI
Máv. 6:1 (3:1). Biró Frankéi. MTE II.-SzAK
ifj. 2:1 (1:0). Biró Sebes. Postás-SzAK II.
3:2 (1:2). Biró Horváth.
Vároakflzi ping-pongverseny. Vasárnap városkőzi asztali tenniszversony lesz Szeged és
Hódmezövásálrtiely válogatottjai kfizjött Hódmezővásárhelyen. Szegedet Dóczi II., Kratoffil,
Sztupka, Kovács I. és Kovács II. képviselt A szerdai és pénteki triálon, amelyet a KEAC Kálvária-téri helyiségében este 6 órakor tartanak meg,
a válogatottak valamennyien megjelenni tartoznak.
A TornaszSveteég a szegedi állami polgári fiúiskola 36 tagból álló fapusíkás csapatát, mely Budapesten a finn-magyar tornaviadal alkalmával
szereplésével nagv sikert aratott, elismerő oklevéllel és érmekkel tüntette ki. Kolthay Alajos főigazgató beszéd kíséretében adta át Szegszárdy
Boldizsár testnevelő tanárnak az érmeiket

Levente boxverseny.
Vasárnap délután bonyolították le a rókusi tornacsarnokban a levente ökölvivóbajnokságokat és a Gönczi-kupáért folyó csapatversenyt. A kupát Ismét a
Szt László-leventék nyerték meg 41 ponttal.
2. Hunyadi LE 11 ponttal, 3. Szt Imre LE 9
ponttal. A verseny eredménye a következő:
Légsúly: Kakas (Sít László), 2. Csikós (Hunyadi). Bantam: Turi (Szt László), 2. Kókal
(Szt György). Pehely: Gunczer (Szt László),
2. Zsiga (Szt László). Könnyű: Dörner (Szt
László), 2. Kiss (Szt Imre). Welter: Puszti
(Szt László), 2. Kertész (Hunyadi). Közép:
Burghard (Szt László), 2. Turi (Szt László).
Kisnehéz: Percsics (Hunyadi), 2. Víg (Szt
György). Nehéz: Radnai (Szt Imre), 2. Mogyorósi (Szt László).
Orbán, a kitűnő magasugró ismét Szegeden
tartózkodik és a jövöben a KEAC színeiben
kíván versenyezni.
A prágai
jéghokkt
világbajnoki
versenyi k
során Magyarország 1:0 arányban vereséget
szenvedett Svájctól.
Korányi Lajos, a Ferencváros jeles játékosa
néhány napos szabadságot kapott és szerd íig
Szegeden marad.
A szegedi iparosok polgár) lővészegyesülete
vasárnap délelőtt tartotta meg alakuló közgyűlését. az ipartestületben. Seheirich Pál és Schulter
Vilmos beszéde után a közgyűlés az alábbi tisztikart választotta meg: Diszelnök Körmendy Mátyás, elnök Ralner Ferenc, alelnökök Ábrahám
Károly, vitéz Csányi János, Hodáos Andor és
Podven Imre, ügyvezető elnök: Wirth István,
ügyész dr. Szögi Géza, főtitkár Balogi iózsef.
háznagy dr. Kleiment Antal.

Tö&sde
Budapesti ártáktőzsde aárfel 'A mai ¿rtflftBze
déu tartott Irányzat mellett vontatottan indult a
forgalom. A tőzsdeldö későbbi folyamán a külföldi tőzsdéikről érkezett kedvező jelentések haflír
sára a forgalom megélénkült és a spekuláció vásárlásain kívül a magánközönség 1« belekapcsolódott az üzletbe Élénkebb kereslet következtében az árfolyamok a piac egész területén «nékedtek éis legtöbb érték emlitésre méltó árnyereséggel zárt. A fixkamatozásu papírok piacán csekély forgalom mellett barátságos volt az Irányzat. Magyar Nemzeti Bank 112.75, Kőszén 336,
Salgó 24.9, Urikányi 37, Fegyver 70, Ganz 11.75,
Rima 17, Nasici 00, Nova 13.8, Trftezt 75, Magyar
cukor 23.5, Izzó 301.7, Ruggyanta 22, Vásott foa>
galmi 18.5, 1914 évi fővárosi kftlcsönkötr. 33.25
százalék. Hadikölosönkötvény fl százalékos ft-7
klb. 0.10. Irányzat barátságos.
BflrtcM deviza zárlat. Párta 20.325, Eomfcffl
17.725, Newvork 514.75, Brüsszel 72.225, Milánó
26.33, Madrid 42.725, Amszterdam 207.875, Berlin.
123.10. Bécs (hlv.) 73.18, (sitiing) 60—, Szófia •
3.73, Prága 15.27, Varsó 57.90, Belgrád 7.00, Bukarest 3.07.
A Magyar Nemzett Bank hivatalos árfolyamJelentése. Angol font 19.65—20.06, belga 79.16—79.74
cseh korona 16.91—1701, dán korona 87.20—88.40.
dinár 7.50—8.00, dollár 570.50—573.50, kanadai
dollár 470—476, francia frank 22.30-22.50, hollandi forint 230.35—231.75, iengvel zloty 63.9564.45, leu 3.40—3.44, leva 3.95-4.25, líra 22.90-30.20
német márka 135.70—136.60, norvég korona 100.40
—101.40. osztrák schilling 80.10—80.40, sválci frank
110.70—111.40, svéd korona 103.50-104.50.
A budapesti terménytőzsde hivatalos árfolyamai. Búza tiszai 76 kg-os 15.00—15.20, 77-es 15.20
—15.50, 78-as 15.40-15.05, 79-es 15.60-15.90, 80-as
15.75-1610, felsőtiszai és jászsági 76 kg-os 14.50
—14.65, 77-es 14.65—14.80, 78-as 14.80—14.95, 79-es
14.95—15.10, 80-as 15.10—15.35. fejérmegyei. dunántúli, pestvidéki és bácskai 76 kg-os 14.20—14.40,
77-es 14.35—14.55, 78-as 14.55-14.75, 79-es 14.751495, 80-as 14.90—15.10. Pestvidéki rozs és egvélb
6 90—7.00, takarmányárpa I. 9.40—9.70, H. 9.209 30, felvidéki sörárpa 10.75-13.28, egyéb 10.00—
11.00, zab I. 9.00-9.25, tisznátuli tengeri 7.00-7.10.
korpa 6.20—6.30.
Csikágói terménytőzsde zárlat. Buza alig tartott. Májusra 47 háromnyolcad—fél ( 47 ötnyoícad), juliusra 48.25—báromnyolcad (48 hátron*nvolcad—48.25), szeptemberre 49 háromnyolcad—
fél (49.5). Tengeri tartott Májusra 25.5, (35 bárom
nyolcad), júliusra 27 egynyoíead (27 egynyoload\
szeptemberre 28 hétnyolcad (27.75), Zab nyomott
Májusra 16 hétnyolcad (16.75), julíusra »-.—.Rozs
nyomott. —.—>
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A Délmagyarorsság

HELEN

GRACE

regénye

Apróhirdetések

CARLISLE

ANYA
Fordította: D

Bútorozott
LAKAS1
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X Káz stirün egymásmellé Épített Kázaik
01 míatafl a Rdáf leeresztettek, 3n art fi- sorában volt azon mind fából épültek, négyeltem, hogy Jenny és Beatty cipógomb- melyik világosbarna volt, némelyik sötétebb
jairól mind lejött a fekete festék és gondol- barna, némelyik sötétebb zöld, némelyik vitam, kár, hogy mama a cipők orrát is befe- lágosabb zöld és a mienk világosabb zöld
ketítette, mert igy szörnyen csimyák voltak volt, csak a bejárónál volt egy kh olyan söés tudtam, hogy le kell majd vennem a fehér tétebb zöld diszitésféle: Előtte egy kis gyep
gombokat és feketéket kell fölvarrnom, pedig volt, onnan falépcsőkön egy szép folyosóra
már most is olyan nagyon fáradt voltam s ha jutott az ember, amin köröskörül Keskeny ruarra gondoltam, hogy ezeket a gombokat fel dak voltak. Azon az emeleten volt egy elég
kell varrnom, rnég fáradtabbnak éreztem ma- nagy nappali, két hálószoba, fürdőszoba és
ha lement az ember a földszintre, hát ott volt
gam:
a konyha hátul, elől meg az ebédlő és volt
Mikor v£ge !eft az egésznek, következett
hátsó
udvar is. Nem volt valami nagy, de
megint a hosszú ut hazafelé és a gyerekek
ficánkoltak és nyafogtak, mert olyan fárad- megfigyeltem, hogy a többieké mind tele
tak voltak, Beattynek fekete karikák voltak volt ültetve virággal, meg főzelékkel és gona szeme alatt. Danny azt akarta, hogy állit- doltam, meg fogom kérni a szomszédokat,
sem meg a kocsit és vegyek neki cukrot és tanítsanak mee, hogy kell teleültetni a mi hátmikor nem akartam, azt mondta, legalább az só kertünket. A hátsó kert körül véeic kerítés
apja temetésének a napján teljesítenem kéne volt.
a kívánságát. Jenny pityergett, mert Liz azt
És volt még egy emelet legfelül, ott Is hámondta neki, hogy többé sosem láthatja az rom szoba volt, meg egy kis konyha és fürapukáját, Jenny kérdezte tőlem, igaz-e ez, dőszoba. Landry UT megmagyarázta nekem,
mondtam igaz.
hogy a felső lakást ki kell adnom havi huMama szendvicseket készített nekünk és szonkét dollárért, abból kitelik majd a törSchwartznó odakészítette az asztalra a sört, lesztés és a kamat. És még egy padlásszoba
Is volt a felső lakás fölött, gondoltam, az is
olajbogyókat, kávét és brandyt a férfiaknak
milyen jó lesz a gyerekeknek.
és a férfiak ittak és mondogatták, milyen de(Folyt, köv.)
réL nagyszerű ember volt
It Frank.
Fi
En kiosztottam a vacsorát
át a gyerekeknek,
ia
Felelte nerkesztS: PÁSZTOR JÓZSEF
visszatoltuk az ágyaikat a nappaliba
és lefekPI
tettem őket, de rövid idő múlva sikoltást hal- Nyomatott a Kiadótulajdonos Délmatfyarország
Jottam. Beatty volt. Az izgalom megviselte a Hírlap- «9 Nyomda válla lat Rt. könyvnyomdájában
fp lelfisüzemvezető: Klein Sándor.
gyomrát ós borzasztóan hányt Hát igy tiszta
huzatot kellett felhúznom az ágyneműjére^
aztán énekelnem kellett, hogy megnyugodíél

&ztgnh(mfndenW Kaeamenl, mama Is, aztán
megnéztem a gyerekeket, be vannak-e takarva, jól fokszenek-e ós levetkőztem ós lefeküdtem: Olyan széles volt az ágy nekem, tnafcamnold

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

Szenesl Ferenc fatelepén,
Damjanlch-ucca.

Nagyobb
Rubens ur, az ügyvéd, azt mondta, Kogy a
legtöbb, amit számomra el tudott érni, háromezer dollár volt és abból kétezer jutott
nekem: Aztán Landry ur Irt nekem, hogy
menjek el hozzá: El h mentem, azt mondta,
hogy a cég elhatározta, hogy adnak nekem
. kétszázötven dollárt és kérdezte, hogy mit
szándékozom kezdeni a pénzzeL Mondtam,
nem tudom, de tán megpróbálkoznék valami
üzlettel, olyasfélével, mint mamáé. De ő azt
mondta, nem, neki jobb Ötlete van. Azt
mondta, most, hogy megépítették az uj földalattit Broirx felé, azon a vidéken biztosan
leimegy a telek értéke és ott kéne egy házat
vennem, mert igy mindig biztos lenne a tető
a fejem fölött, azonkívül pedig a ház és a
telek tíz 'év múlva sokkal többet fog érni,
mint most Aztán megkérdezte, miféle mestersóghea értek, mondtam, nemigen értek
valamihez, legföljebb a háztartáshoz, meg a
varráshoz, ő erre azt mondta, ez igy nagyon
j<5, meglesz a házam és akkor varrhatok, hogy
megkeressem a táplálékra és ruhára valót.
Mikor ezt elmeséltem mamának, ő azt
mondta, őrültség lenne olyan messze lakni,
hisz ott semmi sincs, pusztaság az egész,
ezonkivül az emberek borzasztó betegek lesznek a földalattin való utazástól, mert az nem
természetes, de azért én mégis elmentem vasárnap Landry úrral és egy kicsit csalódott
voltam, mert olyan csöndes és elhagyatott
volt az a vidék, de aztán gondoltam, milyen
Jó lesz a gyerekeknek, hogy annyi üres telek
van, ahol játszhatnak, aztán körülnéztünk és
I'andry ur kiválasztott egy házat,
éppen
szemben egy nagy iskolával és gondoltam,
PZ nagyszerű lesz a gyerekeknek", mert az isífo!a olyan szóp és tiszta és uj volt

vételnél

Elsőrendű
»t
kárpitosmunkák

SEohát

ÍM

árkedvezmény.
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15015-1033 vb. szám

Árverési hirdetmény
Alulírott bírósági végrehajtó K 1881. évi LX. t.-c. 102. S-a érteim',
hen ezennel közhírré teszi, hogy a szegedi klr. járásbíróság 1931.
évi 10837. szintű végzése következében dr. Róz«a Pál ügyvéd
által képviselt FSIdes Hsó javára 111 peng« és iám likai erejéig
1931. évi december hó 8 én foganatosított kielégl'ésl végrehaiiás
utján le- él felfllfoglalt és 1065 pengőre becsfltt kővetkező ingósáiük, n _m.: házi bátorok, rádió, szalongamltnra, szőnyegek és egyéb
nyilvános árverésen eladatnak. Az árverés as alább megnevezett fóglaltatók javára h elrendetettk, amennyiben kövelelésflk
még fenn áll.
Ezen árverésnek a saegedi kk. |árásbirfság 193J évi Pk <3154
számú végzése folvtán 111 pengő tókekOvetelés, ennek 1932. évi
málus bó 1. napjától láró 8 százalék kamatai és eddig összesen
58 pengőben bíróilag m4r megállapított s a még felmerülendő költségek erejéig Szeged, Rókusi feketeföldek 132 sz«m alatt leendő
foganatosításéra 1933. évi február hó 21. napjának délotánl fél 1
órá|a határidőül kitflzetlk és ahhoz venni szándékozók oly megjegyzéssel hivatnak m-g, hogy at érintett ingóságok az 1881. I X t-c.
107. 108. S-al érielmében készpénzfizetés mellett a legtöbbet igfaőnek szükség esetén becsámn alnl ls, de legfeljebb a becsérték kétharmadáért el fognak adatni.
Elsőbbséget Igénylők ezen igényiket legkésőbb az árverés megkezdéséig beje'enteni tartoznak. Az átverés csak akkor lesz foganatosíts. ha bármelyik fél. legkésőbb az árverést megélői« nfolsfc
előtti hétköznapon belelenfl, hogy megtartását kivánja s ebben az
esetben az árverés akkor is meg lesz tartva, ha a kívánságot előterjesztő fél nincs jelen. (1930. évi XXXIV. t-e. 72. §.)
Szeged 1933. évi lannár hó 10. napján
dr. vitéz S z e n t a n n a y , klr. Mr végrehajtó.
361

97-1933 vb. szám.

Árverési h i r d e t m é n y .
Alulírott Wrtsági végrehajtó az «Pl. évi LX. te. »2. S-a érteimében ezennel közhírré teszi, hogy < szegedi klr. lárásbfróság 1981.
évi 16-330 az. végzése következtében dr. Hajdú Bé'a ügygondnok
flgyvéd javára 1000 pengő és tárulékal erejéig 1931. évi szeptember
hó 15-én foganatosito t kielégítési vé?reha|tás utján felfllfoglalt és
1020 pengőre beesőit kővetkező ingóságok, u. m.: házi butork és
tavágó gép nyilvános árverésen eladattak. Az árverés ai alább
megnevezett fóglaltatók javára is elrendeltetik, amennyiben követelésük még fenn áll.
Ezen árverésnek a szegedi klr. járásbíróság 1931. évi Pk. 5478».
sz. végzése folytán 1000 pengő tókeköve'elés, ennek 1981. évi május hó 20- napjától járó 8 százalék kamatai és eddig összesen 188 51
pengőben bíróilag már megállapított s t még felmerülendő kőllséek erejéig Szeged, Róka u. 10. sz. és folytatva Nemeslakács u. 3 sz.
a. leendő foeanatnsltására 1933. évi feb-uár hó 24. napjának délelőtti
10.15 órája határidőt)! kiiüzeüu
rfihoí venni szándékozók oly megjegyzéssel hivatnak meg, hocv az érintett ingóságok az 1881. évi
t X. tc. 107.. 1f">. S-ai értelmében készpénzfizetés mellett a legtöbbet iCAr."„«v izükt K ese én becsámn alul is, de legfeljebb a becsérték kétharmadáért n 'ngnak ada.ni.
Kelt bzejed, 1933. evi tebruár bó & napján.

B a l o o h . Mr. Mr. vá«Mha|tt.

gyorsan és jól H a d
illetőleg 1 talál, h a felad e g y apróhirdetést

készítése és javítása, nektáron:
Rckamték, garnttarák, modern
fotelek, ottománok. Olcsó árskl

Szedres! f o t e l á g y .

Modern forma, könnyes keaelbető, kényelmes, legolcsóbb P 98.

Szedresl kárpitosnál

ntlmaqvarorsrftoli*'

Szt Mihály n. 1. Fodor n. sarok.

Ingyen

Lépcsőházi bejárattal elepáns bútorozott szoba 1—2
»reménynek k i a d ó Gsttaontos
n. 3., saroküzlet.
Teljesen kfilönbejáratu elegáns szoba kapukulccsai 20
P kiadó. Felsőtiszapart 6.
Stefániánál.
I nccat garzoniaké« májusra kiadó. 50 pengő hsvl. Megtekinthet«
délelőtt
10-181 11-ig Oroszlán ncca
2. Megtudható házfelflgyelő.
Tiszta kfilőnbejárahi
rozott szoba olcsón
Teleki ncca 17.

bútokiadó

Két egymásbanytló butoro
rott szobát keresek március
l-re kisgyermekes
család
részére. Ajánlatok
ármegjelöléssel > Tiszta és csendes« Jeligére a kiadóba.

íarif/esíék

Kőspontt
m-f VV
S0
Magyarország * * ^ F e l p 6 f s v I t ó
I)7«m »gyik legjobb szakmunkása. V e m foltos,
Mflialatlan
vnlkanizálással, rtprír
Javítással K e m é n y
Gyula.
Károlyi ncca 1. Vflro*i bérháa
Meghziható, Komái
blxo.
nyih-ánnyal rendelkező bej á r ó mindenest
felveszek
Margti tt. 3., I . 1.

restess«,

Javíttassa

cipőit Belváros legolcsóbb clpftlzemében.

H ó - é s »«rclpftlt

fillérekért nljá JavltJnk. Feltétlentll próbálja meg. Tisza Lajos
körot 20, Oróf-palots, MWIIrr
rfpődzem.
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ADAS-VÉTEL

HASZNflLT
bútort, ruhát és a

háztart ágban felesleg«» tárgyakat fól
értékesít a

Oélmagyarország
apróhirdetései utián

Keresek május l-re magánházban,
belterületen, modern S vagy 4 sziobAs lakást.
Ajánlatokat »1400«
jeligére Az Est fiókkiadóba kérek.

Veszek jókarban levő hasz.
nált kerékpárt. Halmi divaláruház, Tisza Lajos k ö r .
ut 38.

írógépek

Pzlethelyiség I ikással május l-re kiadó. Rolhermere-telep 18. (Kertész ucca
folytatása.

uj és használtok, résrletflzeté«.
re is kaphatók. Szakszert Javltómflhely Garantált minőségű
Irrtgépsralag Z - S O .
K E L L F . R , Kárísz ncca lá
Telefon 15-fi*.

Kétszobás modern lakás és
egy kétszobás garzonlakás
fürdőszobával május 1-ére
kaidó. Bercsényi u. M .

Pntorok. háztartási cikkek
elköltözés miatt elülök. —
Tisza Lajos körnt fit. sz.,
I. emelet 6

Háromszobás modern parkettás
urllakás
májusra
mérsékelt bérrel Báró Jósika 14.

Koplrprés és nagy mángorló eladó, Kossuth suRántt 81.

Kettő háromszobás komfortos lakás, egyik azonnalra
Is kiadó. Fodor ucca 31.,
ugyanott különbejáratu bútorozott szoba.
Kétszobás
modern
lakás
kiadó május l-re, U j tér 3.
Világos nagy nccal pince,
Istálló
kocsiszín
raktárnak Is kiadó. Tömörkény
ucca 8.
Egyszobás konyhás
mellékln lviségekkel
Haliám ucca 8.

lakás
fkiadó.

Oktatás |
4 polgárit végzett leány rl
menne délutáni órákra elemi vagy polgári Iskolába
Járó leányokat előkészíteni. C i m Hericsekrié, Délibáb ncca 58. ss.
9 ^ ^

JL

1
legkönnyebben el
adhat vagy vehet,
ha meghirdeti a

Oélmagvarorszáig
apróhirdetései között

Délvidékit szerdán
után várom.

3

I
óra

Melyik nemeslelkü nriember volna hajlandó intrlligens urinőt 30 pengővel
kstegltenl.
»Hálás« Jeligére.
Intelligens urtfiu
Ismeret,
séget kötne 18-20 éves füg.
getlen u r i l r á n n y l szórakorás céljából. »Barna fiu«
jeligére válasrt a kiadóba.

Dnjyrmic- tér és Tissa I.ajo« körnt
(Römer féle fflarertlrlet helyisége) méjn» hó

ü i a d O sarok

l-re. Ugyanott
egy nagyobb
éa egy kisebb
aaonnalra kiadó 1
Érdeklődni Tisza Lajos kBrot 54. Első Magyar Altai ánc«
335
BIstocitó Társaságnál.

tózIetheSvíséi!

Szfinyegfonalak

^ S B

M á r t o n I l o n a kéEimuakatixletéV», Gizella-tér 4. m

