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— Elég gyakran utazóra s azóta, mióta a
filléres gyomok közlekednek, állandóan figyelem:
— Mindig csak a saját fülkéjét.
— Mindig nagyon »ok fülkét. Végig szoktam menni az egész vonaton, benézek minden kocsiosztályba, ha nincs nagyon sok
utas, be is megyek:
— Lehet, hogy a bekeretezett szegedi tájfcépfölvételek más vonalakon utazgatnak.
— Sajnos, teljesen ki van zárva.
— Minden magyarországi vonalon utazik ?
— Isten ments.
— Akkor honnan tudja, hogy Szeged népszerűsítése érdekében azt se teszi meg a hatóság, amit megtesz Budapest, Vác, Sopron,
Kaposvár, Miskolc, Debrecen, Pécs, amit tehát megtesz majd minden valamire való magyar város ?
— A hatóságtól.
— A forrós határozottan jő.
— Abba, hogy Szeged nem vesz részt a
városi fényképfölvételeknek ebben a vasúti
felvonulásában,
nehezen
törődtem
bele.
Amikor tehát láttam, hogy a pesti vonalon
egyetlen egy fölvétellel sem szerepelünk, elmentem az egyik városi tisztviselőhöz, ahhoz, aki iránt a legnagyobb bizalmam van,
megemlítettem a tapasztalataimat s pár perc
múlva tudtam, hogy Szeged szépségeit, nevezetességeit és érdekességeit egyik vonalon sem terjeszti és népszerűsíti fényképfölvétel.
— Hihetetlen;
— Fényképfölvételekből is az egész országnak ismerni kellene Újszegedet, a strandot, a városi fürdőt, a muzeumot, az ujszegedi sporttelepet, a színházat, hangversenytermeinket, a Belvárosi Mozi nézőterét.
_ — Az egyetemi építkezésekről tömérdek
fölvételt láttam. Nem mondom, hogy túlságosan jól érvényesül rajtuk a fogadalmi
templom néhány tagadhatatlanul kimagasló
szépsége, a levegős Templom-tér hatalmas
aránya és finom hangulata — ez az állitásom európai viszonylatokban is megállja a
helyét —, a nemzeti emlékcsarnok olaszországi mintákkal való összehasonlítás után is
helytálló gazdagsága,
változatossága és
emelkedettsége. Mégis
kíváncsi vagyok,
hogy hol hozzák forgalomba ezeket a fényképeket ?
— Azt hiszem, nagy urak között.
— Nem értem.
— Ha Szegedre jön, valamelyik miniszteri
tanácsos, egészen biztosan adnak neki. Ha
az angol miniszterelnök leányának és vejének
a figyelmét felhívnák — apage Satanas I —
klinikáinkra, ha bennük lenne hajlandóság
leutazni ide és ha le is utaznának, bizonyára nekik is adnának. Egyikből, másikból esetleg kettőt is. Azután ha bemegy a mérnöki
hivatalba, ott is Iát belőlük. Ha jól emlékszem, az Alföldkutató Bizottság valamelyik
legutóbbi kiállításán is lehetett látni.
— Most már aztán igazán szeretném tudni,
hogy mért nem lehet látni szegedi fényképfölvételeket a vasúti kocsikban is.
— Nincs pénz rájuk.
— Ugyan kérem. Ez móka.
— Az, hogy pénze nincs, vagy az, hogy
fényképfölvétele nincs a városnak ?
— Annyi pénze, mint amennyi erre a cél-
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ra Kell* mindig volt, mindig lasz és most is
van.
— Tévedni tetszik.
— ö n városatya. Vigye keresztül, Hogy
hirdessen a város huszonöt művészi fényképfölvételre pályázati hirdetményt.
— Nézze kérem, röviden elintézhetném ezt
a vitát. Egyszerűen arra kellene hivatkoznom, hogy az a városi főtisztviselő, akire
voltam bátor hivatkozni, közölte velem, hogy
Szegednek azért nincsenek vasúti kupékban
utazó fényképei, mert nincs a városnak pénze rájuk.
— Az a főtisztviselő tévedett.
— Nana. Kis destruktív a mellényzsebben.
— Idegenforgalmi célokra kell pénznek
lenni. Ez a város nem maradhat le mindjárt
a fényképekkel való versenyben. Ennek a
városnak inaugurálni kell idegenforgalmi po-
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lítikát, amely gyarapítja, kihasználja, esetleg
állandósítja a filléres vonatok közlekedéséből
származó előnyöket. Mit gondol kérem,
Salzburg tőkebefektetés nélkül lett idegenforgalmi gócponttá ? OberameTgau nem
költött
propagandára ?
A százezer lakosú
Veronának
nem százezrei fekszenek
abban,
hogy
hatalmas
és
nagyszerű arénájában egy-egy nyári estén
30—35 ezer ember hallgatja Európa legszebb szabadtéri operaelőadásait ?
— Na, ami azt illeti, Szeged is befektet és
Szegednek is van idegenforgalmi politikája.
S ami szintén figyelembe veendő, a belügyminisztérium támogatja ezekben a szép szándékaiban a várost. Itt van az idei városi költségvetés. A hatóság fölvett idegenforgalmi
célokra 4675 pengőt. A közgyűlés szankcionálta. A belügyminisztérium sokalta a pénzt
és leszállította 1675 pengővel...

Felgyújtották
a német birodalmi gyűlés épületét
Az egyik gyújtogató: egy hollandi kommunista ? — Lántenger
az ülésteremben és a kupolacsarnokban

(Budapesti tudósitónk telefonjelentése.) Berlinből jelentik: Hétfőn este kilenc órakor kigyulladt a birodalmi gyűlés épülete, amelyet a
lángok teljes elpusztítással fenyegetnek. Berlin
valamennyi tűzoltója kivonult a tűzhőzi, az
égő épületet százezrekre menő tömeg vette körül.
•
A tüz az épület belsejében keletkezett, a hatalmas ablakokból vastagon omlik a tüz. A
tűzoltók a legnagyobb nehézségekkel küzdenek,
egyes falak összeomlanak
a zsarátnokok súlya alatt. Remény sincs arra,
hogy a tüzet lokalizálni sikerüljön. A palota
hatalmas
kupolacsarnok lángtengerré változott,
lángokban áll az ülésterem is.
Tizenegy órakor a tüz változatlanul dühöng,
az anyagi kár eddig is felbecsülhetvén.
Az a gyanú, hogy a tüzet bűnös kezek okozták.
A tettesek
állítólag nem tudtak elmenekülni az épületből,

éppen ezért az épületbe a tűzoltókon és a rendőrökön kívül senki sem léphet be. A legújabb
hirek szerint az egyik tettest állítólag elfogták.
Este 11 órára az egész ülésterem elégett. A
folyosóknak is csak a falai állanak. Arra számítanak, hogy a nyugati épületszárny kis részét meg lehet menteni. Egyébként a birodalmi ülés épülete elpusztult s csak több hónapi
munkával építhető fel. Időközben kitűnt, hogy
még 7—8 helyen volt tűzfészek, ahol
benzines üvegeket helyeztek el.
Nem lehetetlen, hogy 20—30 központja Is volt
a tűznek. A tetteseknek ugy látszik, bőséges
idejük volt a gyújtogatás előkészítésére. Kezükre játszott az a körülmény, hogv este már
alig volt néhány ember a birodalmi gyülcs
énii! 'ében, mert csak néhánv pártcsonnrt szobájában dolgoztak.
A nagy kupola vasszerkezete behajlott és
részben beomlott. Egyes folv són a viz bokáig
ér. A nagy hidegben a külső homlokzatra fecskendezett viz nyomban megfagyott és kőröskörül hatalmas jégcsapok lógnak.
A gyujtogatóról megállapították, hogy Van
Der Lübbe hollandi kommunistával azonos.

A japán csapatok JehoS felé vonulnak
„\ világ olyan válság előtt áll, mint 1914-ben"

( Budapesti tudósítónk telefonfelentése.')
Sanghaiból jelentik: A jeholi harcokról kiadott japán hivatalos jelentés szerint
az offenzíva
tervszerűen halad előre. A japán előőrsök már
elérték a Csi-Feng-szorost,
amely a legfontosabb stratégiai pont. Ha ezt a japánok elfoglalják. akkor nyitva áll az ut Jehol
felé.
A nagy fal vidékéről kinai csapatok vannak
útban Csi-Feng megvédésére. Jehol északkeleti
határán szintén megindult a japán offenzíva.
A kinaiak halottvesztesége 1000, a japánoké
600 ember.
Londont jelentés szerint

az alsóház
hétfői ülésén nagy vita volt a japán-klnai háborús konfliktussal.
A munkáspárt vezére.

Lansbury
sötét színekkel ecsetelte a helyzetet
és azt mondotta, hogy
a világ olyan
válság
előtt áll. mint
1914-ben
állott.
Azt a kérdést intézte a kormányhoz, hogy
Anglia nem fog-e belesodródni
a
japán-kinal
konfliktusba?
A külügyminiszter kijelentette, hogy az angol kormány Kinával is, Japánnal is jóbarátságban van és legjobban szeretné, ha kettejük között béke lenne.
'A kormány
betiltotta
a háborús
felek
részére a hadianyag
szállítást
és akcióra készül, hogy a többi állam «c
szállítson
a harcolóknak
hadianyagot.
Az angol kormány semmi szin alatt sem sodródik bele a két ország konfliktusába.
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nemcsak a legjobb természetes hashajtó,
de kiöblitési szerepénél fogva gyorsan
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.

Szent-Ivány Máv.~igazgató öngyilkossága
,Semmiféle gyanuokat nem lalólfunk ellene", — mondja az Ügyészségi elnök
Budapest, február 27. Vasárnap délelőtt
Szent-Ivány Ferenc kormányfőtanácsos, Máv.igazgató hivatali szobájában főbelőtte magát.
Az 57 esztendős igazgató idegei nem tudták
elviselni az Imperial ola jszállitási botránya
kórul támadt izgalmakat. Napok óta folyt a
kihallgatása az ügyészségen és noha csak tanúképpen hallgatták ki és semmiféle komoly
gyanuok ellene nem merült fel, — mégis különböző híresztelések terjedtek el.
A Máv.-igazgató leveleket hagyott maga
után. Ezekben leszögezte, hogy< az Imperial
hünügvéhez neki semmi köze nincs, 6 semmi-

féle büncselekménjTől nem tudott.
Baróthy ügyészségi elnök a tragikus öngyilkosság ügyében a következőket mondotta;
— Szent-Iványi ellen hajsza indult volna?
Ki indított ellené hajszát? Áz ügyész csak kötelességét teljesiti, senki ellen bajszát nem indít. Semmiféle gyanuokot Szent-Ivány Ferenc
ellen mindmostanáig nem találtunk. Ma tárgyi momentumokat keresünk, de ellene nem
láttunk semmiféle gyanuokot felmerülni. Ezt
a leghatározottabban kijelentem. Nem tudhatom tehát, hogy miért lett öngyilkos.

Feltételesen 3 hónapra ítélték Kovács ügyvédet,
aki revolverrel rálőtt Imrey őrnagyra

Nagykanizsa, február 27. A törvényszék hétfőn tárgyalta Kovács László dr. nagykanizsai
ügyvéd nünűgvét, akit az ügyészség szándékos
emberölés kísérletével vádolt. Kovács december 7-én este revolverrel rálőtt Imrev Ferenc
ttlzérőrnngyra. Dr. Kovács László kijelentette,
hogv nem ismeri el bűnösségét. Amikor az őrnagyot megpillantotta, arra gondolt, hogv keresztül kell mennie rajta. Flőkanta revolverét
és egy-két lövést adott le. Ha a revolver nem
lett volna nála. kézzel ment volna neki. Szinte öntudatlan lelklállanotban volt. Az őrnagygyal lovagias ügye volt, azonban a hadsereg-

főparancsnokság felfüggesztette az ügyet, tudomása szerint addig, amig válópere be nem
fejeződik. Elkeserítette, hogy nem tudott
elégtételt venni az őrnagyon.
Délután hirdették ki az ítéletet. A törvényszék bűnösnek mondta kJ dr. Kovács Lászlót
erős felindulásban elkövetett szándékos emberölés kísérletében, 3 hónapi fogházra ítélte,
az ítélet végrehajtását azonban 3 évre felfüggesztette.
A ítélet ellen ugy az üavész. mint a vádlott
fellebbezett.

Tovább tart az amerikai banknánik
ROn a bankok ellen — Megindult a bankóprés — Valulaellenőr
korlátlan fogokkal
(Budapesti
tudósítónk
tplpfontotonfr'ne.i
Newvorkból íelentik: A pénzüeyi pánik egvre nafrvobb méreteket ölt. A bankok ellen megindult
rön tflzvészszerüen terjed tovább. Miután a
lapok a pénzflgvi helvretre vonatkozólag n?m
közölnek híreket, a legvadabb
hiresztelé-ek
kelnek szárnvra. A rön a
lerjflzetőkép^ebb
bankokat
sem kímélte meg. Mindenütt hosszú
sorokban állanak az eml-erek, hogy betétjeikhez jussanak.
Pénzügyi körökben azt remélik, hogy Micht</anban, ahonnan a pánik kiindult, Hsnrv Fo'rf
közbelépésére helyreáll az etryensuly. Ford, aki
egész életében ellensége volt a nagybankoknak, most egyszerre tekinté'y lett a bank-

Spirlti
tabletták
csak m ereded csomatfoüsban a Baytr*
kereszttel valódiak.
Mindenféle pötucrt ula
titton vluza

szakmában és a két bankiánál fogva befolyása
lehet az e^ész amerikai bankpolitikában.
A rön miatt a szövetségi
jegybankok
aranytartaléka
erősen leapadt, a bankóprés
működésbe lépett. Az országos pénzilgvi rekonstrukciós tanács óriási hiteltartalékokat mozgósított. A részvények és értékpapírok meredeken
esrek
A súlyos helyzetre való tekintettel a kongresszus percek alatt megszavazta
a valutaellenőr kinevezéséről
és ügyköréről
szóló törvény javaslatot.
A valutasPenör ügyköre úgyszólván korlátlan és valamentiyt
jegybank betét állományát
bármikor
zárolhatja.
Felelősséggel csak a pénzügyminiszternek tartozik.
Londonból jelentik: Az amerikai bankválság
ujabb fejleményeiről érkező jelentések szerint
ma Cleveland
hét vezető bank la,
Indtanopolis
összes bankjai
moratóriumot
hirdetett,
a betéteknek csak 5 százalékát fizetik ki. Az intézkedéseket csak Ideiglenes jeHegünek tekintik és előreláthatólag azokat további nagyobb
horderejű intézkedések fogiák követni. Mhhigan állam két főbankja egyelőre a betétek
™ százalékát fizeti ki. Kérdéses azonban, hogy
ha a helyzet tovább súlyosbodik, a betétek
tel es visszafizetésére a bankok képesek lesznek-e?
Ohio állam 18 bankja összesen 815 millió
dollár betétállománnyal
egyelőre
mindennemű
betét- és visszafizetést
beszüntetett.

Tüntető vasutas-sztrájk
Ausztriában
(Budapesti tudósítónk telefon jelentések) Bécsből jelentik: Március elsején, szerdán délelőtt
9-től 11 óráig egész Ausztria területén általános vasutassztrájk lesz. A szakszervezetek ezzel tiltakoznak az ellen, hogy a vasutasok fizetését elsején nem egyszerre, hanem a hónap
fr-'vamán három részletben akarják folyósítani.

4 pékmester
agyonlőtte feleségéi
Véres családi dráma Gyöngyösön
Gyöngyös,
február 27. Meggyilkolták Szikora
Gyulánét, egy ismert pékmester feleségét. Az
asszonyt este a Werthelm-szekrény
előtt találták, átlőtt nyakszlrttel,
holtan.
A Wertheimszekrényből több ezer pengő
hiányzott
és • a
rendőrség rablógyilkosságot sejtett.
Az asszony férje, aki a gyilkosság elkövetésekor a lakásban tartózkodott, azt vallotta,
hogy a rádiótól semmiféle
dörrenést nem
hallott. Megtalálták a gvilkos revolvert, amelyről kiderült, hogy a férj tulajdona.
Sztkora Gyula hétfőn este beismerte,
hogy
ő ölte meg feleségét, még pedig előre
megfon,
tolt szándékkal.
Az asszony, akié volt a vagyon, nem volt hajlandó a nagy vagyont ráíratni. Közben rájött, hogy felesége halála után
mindent ő örököl. Erre elhatározta,
hogy feleségét
megöli.
Szombaton este. amikor az asszony az üzletből bement a szobába, ö ágyában fekve nyugodtan
célbai>ette az asszonyt
és rálőtt. A
golyó az asszony azonnali halálát okozta.
Ekkor a Wertheim-szekrényből kivette a pénzt,
hogy rablógyilkosság látszatát keltse és elásta
az istállóban. Szikora Gyulát
letartóztatták.

Látogatóba ment a nagybőgőhöz
- 3 nani fogházra ítélték
(A Délmagyarország
munkatársától.)
Egy voli
vendéglős, Veress Sándor állott hétfőn dr. Berze
Árpád törvényszéki biró előtt. A volt vendéglős
ellen különváltan élő felesége tett feljelentést
lopás miatt. Feljelentésében előadta az aszszony, hogy a férje nemrégiben felfeszitette a
padlását és onnan több ruhaneműt vitt el. Az
ügyészség, mivel a lopás nem bizonyult Veresre, csak magánlaksértés miatt emelt vádat ellene.
A hétfői tárgyaláson Veress azzal védekezett, hogy azért hatolt be a padlásra, hogy
nagvbőgő'ét meglátogassa. A hasybögőt azonban felesége eladta. Szerinte a felesége azért
tett ellene felmentést, hogy tönkretegye őt.
Veressné azt vallotta, hogy férjének semmi
köze sem volt a bőgőhöz, nem is tud bőgőzni.
— Dehogy nem tudok nagyon Is szépen —
válaszolta a volt vendéglős. A vendégeknek
mindig és nagybőgőztem...
A bíróság Veress Sándort 3 napi
fogházra
ítélte, ami ellen a volt vendéglős fellebbezést
jelen(e't be.

Nézze meg
Wienböl
hozott
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Az iparostanonciskolába költözik
az Ítélőtábla I

Az IgazságOgyminlszter Szegeden vizsgálfa meg a helyzetei — 4 város nem kap
beruházási kormánysegély!
(A Délmagyarország
munkatársától.)
Dr.
Somogyi
Szilveszter polgármester pénteken és
szombaton Budapesten tartózkodott, ahol Bárányi Tibor főispánnal megjelent dr. Lázár
Andor igazságügyminiszternél a szegedi Ítélőtábla területének kibővitése és a tábla elhelyezése ügyében. A polgármester igazságügymiTviszftennél tett látogatásáról a következőket
maradottá:
— Az igaziságügyminiszter ismét hangsúlyozottan kijelentette, hogy a táblák
területének
megváltoztatására
vonatkozó
törvény jaxxislat át
minden
változtatás
nélkül eredeti
formájában
fentartja és azt a legközelebbi
alkaloommal
beterjeszti a képviselőház
elé, miután a tervezethez ugy a miniszterelnök, mint a minisztertanács hozzájárult.
— Tárgyaltunk a tábla elhelyezésének kérdéséről is. A miniszternek az a véleménye,
hogy abban az esetben, ha az egyetem még sem
adhatná vissza a táblának régi épületét, a legalkalmasabb megoldást az
iparostanonciskola
jelontené. Az iparostanoncí&koláhan és a vele
szomszédos telken fekvő elemi iskola épületében a tábla kényelmesebben elférne, mint jelenelegi helyén akkor is, ha a Hornyos iskolára

uj emelet épülne. Kijelentette azonban az igazságügyminiszter, hogy ebben az ügyben végleges elhatározása
még nincs,
szükségesnek
tartja a helyzet személyes megvizsgálását, ezért
a közeljövőben
Hóman
Bálint
kultuszminiszterrel együtt lejön Szegedre és itt keresi meg
a legjobb megoldást.
Érdeklődött a polgármester aziránt is, hogy
a város kaphatna-e sürgős beruházásokra valamennyi pénzt abból a tizenötmillió pengőből,
amelyet a kormány beruházásokra és közmunkákra szánt
— Sajnos, azt a felvilágosítást kaptam, hogy
ezt a tizenötmillió pengőt nagyrészben már
szétosztotta a kormány
és hogy ebből az öszszegből, leginkább az ármentesitő társulatok,
köztük a Tisza—Maros—Kőrös
ármentesitő
társulat is csak kölcsönt kapott és azt meghatározott időin belül vissza kell fizetnie. Ilyen
körülmények közöttt gondolni
sem lehet
arra,
hogy a város a kisvasút öttömösi és
kelébiai
szakaszát kiépítse, mert a vasút üzeme ujabb
kamat és részletterhet semmiesetre sem bírna
el, hiszen a vasútépítési kölcsön már igy is
közel félmillió pengővel terheli a város költségvetését.

neft esak a piac számára szükséges részét kívánja most kikőveztetni, ami csatornázásul
együtt mintegy háromszázezer
pengőbe kerülne.
Felmerült az a terv is, hogy a teret Szeg»de«
készíthető kettős égetésü téglával burkolhatná
ki a város.
A polgármester fontosnak tartja

a teherpályaudvar előtti részek
kövezetének rendezését
is, Szabó tanácsnok viszont a központi
ravatalozó intézet felépítését sürgette, mondván,
hogy ezt parancsolják a közegészségügyi szempontok is. Szó volt a város körül lévő téglagyári kubikgödrök és a szétterülő temetők megszüntetéséről, majd Berzenczey Domokos megállapította, hogy a város hitelezői követelésük
állandó hajtásával valósággal kikényszerítik a
város fokozatos
visszafejlődését.
— A hitelezőkre nem lehet azért haragudni
— mondotta dr. Pálfy József polgármesterhelyettes —, mert a pénzüket kérik.
— Kérjék, de ne gorombán — jegyezte meg
a polgármester, majd elmondotta, hogy sokszor
goromba
leveleket
kap a város
hitelezőitől,
olyan gorombákat, hogy el sem meri olvasni.
Végül megállapodott a tanács abban, hogy a
polgármester hétfőn délre

Csszehlvfa a pézügyi bizottságot

és azzal tárgyal tatja te a fontos kérdés pénzügyi vonatkozású részeit
Itt emiitjük meg, hogy a gázgyári pénzre
egyre több igénylő jelentkezik. Hétfőn délben
a felsővárosiak küldöttsége kérte, hogy a város ebből a pénzből köveztesse ki a RetekVita a tanácsülésen
a gázgyári
pénzele teltiasználásáról
— Hét- i uccát, a Kereszt-uccát és a Lugos-uccát, ezenfőre összet}lvfálc
a pénzügyi
bízottságot
kívül töltesse fel az Etelka sort. A polgármester megígérte, hogy a programtervezetbe ezeket
(A Délmagyarország
munkatársától.)
A hét- megoldást, mivel a kérdéses helyen most a
a munkálatokat is felvéteti.
fői tanácsülésen megkezdődött a gázgyári pén- szőregi csata emléke áll és igy annak másutt
zek felhasználásának vitája. Eredményről ter- való elhelyezése ujabb költséget okozna, ezenmészetesen egyelőre nem lehet beszélni, mert kívül helytelennek tartja azt is, ha a Dugocsak tervekről, számitgatásokról volt szó. A nics-szobrot a Dugonics-térről a Gizella-térre
mérnöki hivatal nem kevesebb, mint négy és
helyezné át a város. Végűi is abban állapoAz anya leszúrta leányát, mafd öngyilfélmillió
pengős kövezési programot
dolgo- dott meg a tanács, hogy a müszaM bizottság
kosságot kövelett el
zott M.
összehívását kéri és javasolja, hogy a bizottGyőr,
február
27. Tatán a reggeli órákba«, rérA vitát dr. Szabó Géza népjóléti tanácsnok ság ülésére hivja meg művészeti szakértökül
beje'entése indította meg még akkor, amikor Back Bernátot, Nyilassy Sándort, Móra Feren- befagyva találták özv. Nagy Lászlóné 49 éves
leányát.
Somogyi polgármester nem volt jelen az ülé- cet, dr. Sebestyén Károlyt és dr. Gyurltza Sán- asszonyt és 22 éves Erzsébet nevű
Mindkettőjük
testén
késtől
eredő
szúrások
volsen. A népjóléti tanácsnok bejelentette, hogy dort.
ta^. A véres konyhakést megtalálták a lakás
A polgármester a szobor-vita végén érkezett
padlóján. Amikor a tragédiát felfedeztek, a
az fnségmunkálalok
meg a tanácsülésre és Miháhjffy
László műleány már halott volt, az asszonyban még volt
szaki tanácsos akkor kezdte meg a gázgyári
élet, azonnal beszállították a tatai szanatóriumkeretében két jelentősebb kertészeti terv végre- pénzek felhasználására készitett
ba. A gyors orvosi beavatkozás ellenére sem sihajtására kerül a sor. Gyermekjátszótérré
kékerült megmenteni az életinek. A csendőrségi
pezik ki az Uj-teret, a hozzá szükséges anyag
városrendezési terv
nyomozás megállapította, hogy családi dráma
beszerzéséhez háromszáz pengő kell, azután
rendezik a Dugonics-tér parktükrét, még pe- ismertetését. A terv szerint a város összes nem játszódott le. özv. Nagy Sándoinét többször
dig ugy, hogy a tér közepén két fasor között aszfaltozott uccáinak rendezése, tehát a régi, fogta el örjöngési roham és most is ilyen rogyermekjátszóteret létesítenek, a park régi nö- rossz kőburkolatok kicserélése és a kövezetlen hamóban ragadta meg a konyhakést és szúrta
vényzetét ujjal cserélik fel és Dugonics And- uccák burkolata 4,600.000 pengőbe
kerülne. A le leálnyátt, majd önmagát
rás szobrát áthelyezik a tér pariitükrének a tervet alaposan megvitatták, majd abban állaközponti egyetem felé eső részére. A szobor podtak meg, hogv a polgármester hétfő délre
áthelyezése 1200 pengőbe kerül.
összehívja a pénzügyi bizottságot. A pénzügyi
Vitát provokált
bizottság állapítja meg. hogy a gázgyár által
kifizetendő 1,400.000 pengőből mennyit fordíta Dugonics-szobor áthelyezéséson a város adósság
kifizetésére
és mennyit
(A Délmagyarország
munkatársától.)
A vánek kérdése
használjon fel hasznos beruházásokra. A pol- rosi mérnökség feljelemltiést tett a rendőrségen,
gármester számítása szerint ebből az összeg- hogy ismeretlen
tettes nagyobb
mennyiségit
is. Berzenczey Domokos műszaki főtanácsos azt ből
íróeszközt, papirt és egy írógépet lopott el a
javasolta, hogy a szobrot a Gizella-térre, a
hivatalból.
A rendőrség megindította a nyomopiarista gimnázium elé helyezzék át, de mielőtt
zást Valószínű, hogy a lopást olyan valaki köhasznos
beruházásokra
megkezdenék a szobor áthelyezési munkálavette el, aki a helyzettel teljesen ismerös. A
tait, a közgyűlés jóváhagyását kell kérni, ne- felhasználható pénz csak mintegy 6—700.000 detektívek a hétfői nap folyamán négy heiyen
hogy a közgyűlés azután másképen határoz- pengő marad. A mérnöki hivatal által össze- .tajrlottali liázkniatást.
zon. Szabó taná snok el'enezte a Gizella-téri állított nagy programból ki kell tehát válogatni a legfontosabb és a legsürgősebb munkálatokat, amelyek a megmaradó összeg keretéVirág,
ben megoldhatók. Ezek között — és ebben
megegyeztek a vélemények — a legfontosabb
bolgárkertészeti és
Anabella
és a legsürgősebb a Mars-tér ktkövezése. A
gyümölcsfa
költségvetés szerint ez a munka 573.000 penKedden utoljára
ápoló szerszámokat
gőbe kerülne. A polgármester azonban a térkészít
Brigitta
Helm
Kedden
utoljára
Monté
Christó
grófnője
lakatos, vasszerkeze
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Véres családi dráma

a városi mérnökség hivatalában
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Pollák Testvérek

A Korzó Mozi kazánfűtőié
a vizsgálóbíró előtt
(A Délmagyarország
munkatársától.)
Bilint
Kálmánt, a Korzó Mo-i fűtőjét, mint jelentettük, szombaton délben átszállították az ügyészség fogházába. Vasárnap délután Zomboru
János vizsgálóbíró részleteden kihallgatta Bálintot, aki ezúttal
is megmaradt
a
rendőrségen
tett vallomása
mellett.
A vizsgálóbíró előtt
is azt hajtogatta, hogy nem ölte meg Tóth Ilonát. csupán holttestét égette el a kazánban. A
H-^álóbiró a kihallgatás után kihirdette Bá«lőtt a rendőrség által foganatosított elő.
z es letartóztatás fentartásáról szóló végzérét. melvben a fütő megnyugodott.
A vizsgálóbíró

zésé u f án vizsgálati
indítványt tesz a vizsgálóbírónak és indítványozni fogja Bálint Kélmán vizsgálati fogságba való helyezését. A vízsgálóbiró
valószínűleg, mivel főbenjáró bűnöse1 ekményről
van szó. helyt ad az ügyészség kérelmének és
vizsgálati fogságba helyezi
a gyilkossággal
gvanusitott fűtőt. A vizsgádat remélhetőleg rövidesen fényt fog deríteni a borzalmas ügy
részleteire.

szándékos emberölés bűntettének
ayanufa

aki elmondotta, hogy csak most értesültek
Tóth Ilona tragédiájáról. Vallomásából kitűnt,
hogy Tóth Ilona nem 16 éves volt, mint
alwgy
eddig hitték, hanem 24 éves, csak vézna termete miatt tűnt fel fiatalabbnak.

miatt tartotta fenn a fütő előzetes letartóztatását.
Az ügyészségen dr. K Imár Szilves-ter ügyész
qz ügy referense. Dr. Kalmár Szilveszter intézkedett a szakértől
vélemények
besre-zse
Iránt. Szakértői véleményt ad az orvos és a
tüzelési szakértő is. A kazánfal lekapart részeinek és a fütő lefoglalt s erszámainnk vizsgálata folyik a törvényszéki bonctani intézetben.
Az ügyészség a szakértői vélemények beérke-

A rendőrségen vasárnap megjelent

Tóth Ilonka egyik sóndorfalval
hozzátartozója,

A védelem erősen készülődik annak a bizonyítására, hogy Tóth Ilona Szívbajos,
tüdővészes leány volt, akin gyakran ájulási
rohamok vettek erőt. A védő ezzel azt akarja bizonyítani, hogy a súlyos beteg leány a forró kazán mellett szlvbénulást
kapott
és hirtelen
meghalt.
Bálint Kálmán tehát mindössze kihágást követett el, amikor a leány holttestét elégette.
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A vasárnapi rendkívüli társulati ülésen
megalakult a szinészek konzorciuma
(A Délmagyarország
munkatársától.)
Jelentette a Délmagyarország,
hogy szombaton S?egedre érkezett az Országos Szinészeg'esület
alelnöke, Ballá Kálmán, hogy a színház helyzetét a társulat tagjaival megtárgyalja. Szómba,
ton a társulat rendkívüli ülésre ült össze a
színpadon, ahol több felszólalás hangzott el.
Egyes tagok azt indítványozták, hogy a társulat alakul'on át konzorciummá, mert a konzorcium megoldaná a helyzetet. Görög Sándor
igazgató a konzorcium megalakítását ellenezte
és azt javasolta, hogy helyezzék a színházat
a város anyagi ellenőrzése alá. Vasárnap reggel ismét összeültek a színészek, hogv határozzanak a javaslatok felett.

nagyobb szinészfizetés arányában folyósítják
a részesedést. Hettay Andrienne, akinek eddig
600 pengő volt a havi gázsija, 200 pengőnek
megfelelő egységgel lett tagja a konzorciumnak.
Hétfőn reggel Balla Kálmán és a konzorcium
vezetői felkeresték Somogyi
polgárrre:ert és
beje'entették. hogy a társulat átalakult konzorciummá Arra kérték a polgármestert, járuljon
hozzá ahoz. hogy a konzorcium a színházban
előadásokat tarthasson. A polgármester az engedélyt megadta.
A konzorcium a következő felhívással fordult
a közönséghez:

A vasárnapi gyűlés izzó hangulatban folyt
Te. Heves felszólalások hangzottak el, Görög
Igazgató is többször beszélt. végül ls titkos
szavazással döntöttek abban a kérdésben, hogy
átalakul-e a társulat konzorciummá, vagv sem.
A szavazás eredménye az volt, hogy 35 tag
konzorciumot
óhajtott,
10 pedig ellene szavazott. A szavazás eredményeképen a társulat
ezzel átalakult konzorciummá. Bulla Kálmán
alelnök a konzorcium vezetését Herczeg Vilmosra, Cselle Lajosra és Beck Miklósra bizta.

A színtársulat a közönséghez

A konzorcium vezetősége azonnal tanácskozásra ült össze. Elhatározták, hogy a vasárnapi
előadásokat megtartják, de hétfőn, kedden és
szerdán a jövö előkészítése és megszervezése
miatt nem játszanak. A konzorcium csütörtökön kezdi meg működését a »Krétakör* felújításával. Elhatározták, bogy a konzorcium
tagja marad minden eddigi tag, ugy a müvészszemélyzet, mint az adminisztratív emberek
köréből. Bevették a konzorciumba Görög igazgatót is és elhatározták, hogy részére a lég-

„A szegedi színtársulat vasárnap átalakult konzorciummá. Kötelességünknek tartjuk, hogy ebből
az alkalomból tájékoztassuk a közönséget a szinház vezetésében történt változás jelentőségéről.
Ezentúl nem Görög Sándor igazgatja a színházat, hanem a konzorcionális alapon működő színtársulat választott vezetősége, amely teljes felelősséggel fogja irányítani a színház ügyeit, gondoskodik a műsor összeállításáról, a szerepek kiosztásáról és a színház bevételeit a gázsik arányában oszlja szét a tagok között.
A konzorcium vezetősége amikor vállalkozik
Szeged város színházának irányítására, tudatában van a reáháruló erkölcsi felelősségnek és a
kielégítésre váró művészi igényeknek. Jól tudjuk
azt. hogy nemcsak a színtársulat tagjainak tartozunk felelősséggel, hanem Szeged város közönségének is, amelynek támogatása nélkül kárbaveszne
minden igyekvésünk. Kérelemmel fordulunk tehát
a közönséghez: ajándékozzon meg bennünket bizalmával és részesitse törekvéseinket Jóakaratú
támogatásában. A színtársulat minden tagjának
őszinte vágyakozása, hogy a közönség pártfogá-

sára érdemes legyen. Az a célunk, hogy Szeged város színházát, ezt a nemes tradicióju, nagymultu
kultúrintézményt visszaadjuk hivatásának és megteremtsük a zavartalan, nyugodt művészi munka
föltételeit. Élvezetes, jó előadásokkal akarjuk
meghálálni a közönség bizalmát. Belátjuk, hogy a
színtársulatnak Jelenlegi Összetételében vannak
hiányosságai s ezért az előadások színvonalát elismert művészi erők közreműködésével óhajtjuk
emelni. A műsorra kerülő darabok megválogafásánál is gondolni fogunk a közönség igényeire,
bemutatjuk azokat az uj darabokat, amelyek eddig előadhatók nem voltak. Megfeszített munkával és a saját érdekünkben is a legnagyobb fegyelmezettséggel fogunk dolgozni azon, hogy a
szegedi színházzal szemben jogosan támasztható
követelményeiket lehetőleg minden tekintetben kielégítsük.
Néhány napig tartó előkészületekre van szükség. hogy az átalakult színtársulat az nj rezsimben megkezdhesse munkáját Hétfőtől csütörtökig
nom tartunk előadásokat, a próbák azonban délelőtt-délután fognak tartani, ho«y azután csütörtökön és a következő napokon tökéletes fölkészfiltséggel állhassunk a közönség elé.
teljes tisztelettel: a színtársulat nevében
«. konzorcium vezetősége."

Farsangi

bál után

(A Délmagyarország
munkatársától.)
Hétfőre virradó éjszakán Nagy széksó som egy farsangi bálon halálosvégü legényháboruság játszódott le. A nagyszéksósi kullurházbam tartották a bálát, ott volt többek között, Szikner Péter Pál is, aki éjféltájbam szóváltásba elegyedett több legénnyel. A sötét udvaron valaki
kést rántot és azit Sziknerbe döfte. A legény
összeesett, mire a legénytársaság szétfutott
Sziknert nemsokára megtalálták, ekkor már
halott volt. A rendőrség a legényeket vallatóra
fogi'a, de egyik sem vállalta a gyilkosságot. A
rendőrség őrizetbe vette Börcsök Imrét, aki a
gyilkosság elkövetésével alaposan gyanúsítható. A legény tagadja, hogy ő szúrta volna meg
Sziknert. Az orvos megállapította, hogy a szerencsétlen legényt szivén érte egy szúrás. Bőrcsök Imrét beszállították Szegedre. A nyomozás
tovább folyik.

Fegvelmi vizsgálat
Balassa József felsőközponti
bíró ellen
(A Délmagyarország
munkatársától.)
Dr Somogyl Szilveszter polgármester különböző hivatali szabálytalanságok elkövetése miatt fegyelmi vizsgálatot
rendelt
el Balassa
József
felsőközpontt
közigazgatási
bíró ellen, akit a
vizsgálat tartamára állásától felfüggesztett. Balassa ellen az a vád, hogy a hozzá beosztott
alkalmazottak fizetését szabálytalan nyugtákon
vette fe1 és a pénzt nem adta át az érdekelteknek. A kérdéses összeg nem éri e! a kétszáz
pengőt. A polgármester Balassa helyettesítésével dr. Simon
János irodasegédtisztet bizta
meg.

Perzsa szönyegetveszek
Ajánlatok „ S z ő n y e g " jeligére
a kiadóhivatalba kéretnek. Bm
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CIPÓ

mert leszállítottuk
Kirakataink minden továbbit

árainkat.
megmondanak.

GRACIA CIPOUZLET
Lilike
»Ruttkav Gábori nem a vádlott ölte meg« —
Budapest, február 27. Egy hétig tartó izgalmakban bővelkedő főtárgyalás ultán a törvényszék hétfőn hirdette ki Ítéletét Littke
Kálmánné bünpercben. A vádlott Littkéné nem kivánt
élni az utolsó szó jogával. Szemák elnök feszült
csendben, óriási érdeklődés közepette hirdette
ki az ítéletét, amely a következő:
— A jumius 30-tól julius 15-éig előzetes letartóztatásban lévő Littke Kálmánnét, 38 éves
kistornyai születésű, takarékpénztári igazgató
törvényesen elvált felesége a szándékos
emberölés bűntettének
vádja alól
bűncselekmény
hiányában
felmentette.
Az izgalom ekkor egy felkiáltásban tört ki:
Hurrá!
— Csendet kérek, kiüríttetem
a termeti —
csattant fel az elnök hangja.
Az ítélet lényeges indokolása a következő: A
törvényszék szerint a következő téhyállás. A
színhelyen egyedül a vádlott tartózkodott. Előzőleg kettesben volt a sértettől a hálószobában,
az ablakredőny le volt eresztve, félhomály ülte
m3g a szobit, vádlotht h"n?fi szerelmi
viszony
fűzte a sértetthez...
Csendben figyeli a közönség az előadásit, amely áttér az adósságok
kérdésére, azután arra, hogy hogyan érkezett
a Szent János-téri lakásba az orvos. Újra leperegnek az ismert jeleinetek, Főmotor alezredes elhívása, az első orvosi segély, ez incidens
a telefonkészülék előtt az orvos és az asszony
közt, a többi szereplők, akik a tanuk sorában
mind felvonultak.
— A tőrvényszék megállapítja, hogy a cselekmény elkövetése idején a szerelmi
kapcsolat
semmit sem vesztett szenvedélyességéböl.
SzándeKos emberölés volt a vád. Az ügyész azt vitatta, hogy a vádlót lőtte le a sértettet. A vádlott nem ismerte be bűnösségét. A főtárgyalás,
de a nyomozás során is arra hivatkozott, hogy
családi és anyagi okok miatt történt az öngyilkosság. Szerinte a sértett az elviselhetetlennek
hitt élet elől menekült a halálba.
— A törvényszék megállapítása az, hogy bár
bizony'** eszközök közt különbséget nem tesz.
Baé&is-«i«»
bizonyos bizonyító eszközök,
„lyek különösem. mAlyrehntóak. Az ellentétes

VICKI B A U M
világhírű színmüve filmen
Szeged legközelebbi nagy szenzációja

• <fÁ i

>

J-T

ÍJ
'i*

. inra ÍTOM ^

gondját,

K á r á s z tu. 3 .
Telefon : 82-76.

Nincs bizonyíték

Littkéné bűnösségére

talmával. Cselekményei által egyik okoziSja,
hajtóereje lelt annak a romboló szélvésznek,
amely Ruttkayt az életből kisodorta.
A biróság elrendelte, hogy a bűnjelként lefoglalt fegyvert, golyókat, az
államrendőrségnek küldjék át, hogy Littkéné ellen
megindulhasson az eljárás jogosulatlan
fegyvertartás
miatt„
Az Ítélethirdetés után felállott Boronkay
ügyészségi alelnök:
- Az itélet ellen fellebbezést
jelentek be.
Szemák tanácselnök most Littkénéhez fordul:
- Megértette az ítéletet?
- Igen, megértettem...
Köszönöm...
— válaszolja Littkéné.
- Ne köszönjön semmit! — szól rá az elnök.
Littkéné alig várta meg. hogy a tanácselnök
felálljon, már is siet kifelé a teremből. Mire a
kíváncsi tömeg a lépcsőházba érkezik, Littkéné már a kapu előtt várakozó taxiban ül és elrobog.

érdekkörben mozgó személyeket ugyanis tudatalatti dolgok akadályoztat ják a tények elmondásában. A tanuvalotmási kényszer és a lelki
elfogódottság közt hányódó tanú megoldhatatlan probléma előtt áll. Ezért a törvényszék
csak
azokat a tanúvallomásokat
fogadta el, amelyeket tényekkel sikerült alátámasztani.
A vád érvelését és a levont következtetéseket
a törvény(A Délmagyarország
munkatársától.)
Valészék nem fogadta el.
rián
Károly
ügynök
nemrégibem
a
Szeged— Az volt a vád, hogy pisztolyt szerzett a
vádlott, hogy célba lőtt, hogy az orvost kérte, Csongrádi Takarékpénztár altisztje volt. Egy
János kőművesmesterhogy ne hívjon mentőket öngyilkosság esetén, házban lakott Dékány
hogy a takarítónőt elküldte a sértett egy barát- rel, akinek váltói voltak a takarékpénztárnál.
jáért, ahelyett, hogy orvost hivatott voáfna, hogy Dékány többizben megkérte Valériánit arra a
a sértett felöltözve feküdt a földön, hogy nyo- szívességre, hogy helyette rendezz« váltóit,
masztó adósságai nem voltak, hogy családjával mert neki kényelmetlen volt bejárni az inténem akart szakítani. A törvényszék meggyőző- zetbe. Valérián készséggel vállalkozott a szívességre, átvette a pénzt és Dékánymak azt
dése szerint a vád állításait a főtárgyalás adamondotta, hogy elintézte a dolgot. Rövidesen
tai nem igazolták.
Az egyes tanúvallomásokat boncolgatta ez- aztán kiderült, hogy Valérián a Dékánytól átEzt az
után. Vannak ellentétes vallomások, sőt olya- vett pénzből 550 pengőt elsikkasztott.
nok is, aimelyek nem érdemelnek bizonyító összeget ugy számolta el Dékánynak, hogy hierőt. A vádlott védekezését valósziinüsiti az, vatalos blankettát lopott és azon nyugtatta az
hogy pénzzel segítette a sértettet. Ezt tanúsítja elsikkasztott összeget. A blankettákra pecsétet
az azóta elveszett nyugtárói szóló vallomás is. is tett, aláírást is hamisított rá.
Valérián Károly ellen sikkasztás
és kétrend-<
A vádlott mellett szól az Is, hogy a sértett önbüntette miatt ikidult bűngyilkossággal nemcsak a vádlott és barátai, ha- beli okirathamisitás
nem idegenek előtt is többször
fenyegetődzött. vádi eljárás. A volt bankaltisztet hétfőn vonta
de ez magyarázza meg azt is, hogy megkérdez- felelősségre a szegedi törvényszék Vi?d-tanáte az orvosi, mit tegyen, ha nála öngyilkos- csa. Valérián Károly bevallotta a bűncselekmények elkövetését. A biróság ez enyhítő köság történne.
— Ruttkay Gáboménak az a vallomása, hogy rülményekre vaJó tekintettel Valériánt néavhóa sértett nem engedte őt elválni, hogy meg- napi fogházra ítélte .Az itéleit jogerős.
ígérte a szakítást, a törvényszék megállapításai
szerint nem fedi a tényleges helyzetet A törvényszéknek legkevesebb oka sincs arra, hogy
kételkedjék ennek a tanúvallomásnak jóhiszeműségében, csak azt állapítja meg, hogy a sértett megtévesztette feleségét. A sértett mindenkinek beszélt adósságairól, csak éppen fejesé- 1800-tól napjainkig korhű jelmezek és táncokkal
gének nem, a vádlott ölési szándékát
viszont
senkivel sem közölte. Nincsen megcáfolva az a
vallomás, hogy a vádlott önvédelemből szerezte
volna be a pisztolyt. Próbalövést mindig az elképzelt cselekmény előtt szoktak tenni. Az pe- Rendezi a Magyar Nők Szent Korona Szödig, hogy a lakásban törtéint próbalövés, az le- vetsége szegedi szervezete, a szegedi iparohet gondatlan és elitélendő eljárás, de nem te- sok és kereskedők bevonásával. Bemutatják
kinthető a szándékos emberölés főpróbájának. a szegedi társadalom 240 tagja. KözreműHa az ügyészség mindebből ölési szándékot Tá- ködik a 9-ik honvédgyalogezred zenekara.
tott, ngy mindezeket mérlegelve, nem szándékos emberölés büntette, hanem gyilkosság büntette címén kellett volna vádat
emelni.
Nyitány. Előadja a 9. honvéd gy. ezred zenekara,
Felsorolta most az elnök mindazokéit a kö- A képeikhez konferál Hajtay Etelka tanárnő.
1800-ban
rülményeket, amelyek a vádlott ellen szólnak. 1. kép. Tavasz. Tánc a ligetben
1520 ban
Elsősorban az szól ellene, hogy kettesben volt 2. kép. Leánykérés
1840-ben
a sértettel, hogy az ő pisztolyából tőrtént a 3. kép. Lakodalmas (gyertyás) tánc
4 kép. Házikoncert
1850-ben
lövés, hogy elmenőben, távozás közben játszó- 5. kép. Nagymama születés napja
1860-ban
dott le az eset, hogy a takarítónőt nem orvos- 6. kép. Készülődés a bálra
1870-ben
hoz küldte először, hogv az érkező orvos előtt 7. kép. Farsangi bál
1880-ban
érthetetlenül viselkedett, azt kötelességleljesi- 8. kép. Térzene
1899-ben
tésben —cgakadályozta, horv cselédje előtt
SZÜNBT.
nyugodtan viselkedett és hogy a lövést nem
Csevegés a divatról. Tartja őrgróf Maremrf
hallotta. Ezek a körülmények és más tanúvalKárolyné.
9 kép. Sportkép (régmúlt s jelen) 1900 és 1«33.
lomások elegendő alapot nyújtanak
a vád emeléséhez, de a törvényszék megállapítása szerint 10. kép. Családi kör régen és most 1910 és 1933.
a bűnösség megállapításához
nem voltak ele- 11. kép. Nemzeti újraéledés Díszmagyar
és népviselet
1920—1933.
gendők. A vádnak azt az állítását, hogy szem12. kép. Modern dlvatrevü 4 képben: Tavasz 1933.
törlés ürügye alatt kendőbe burkolt
pisztollyal 13. kép. Modern dlvatrevü
Nyár 1933.
lőtte le a vádlott a sértettet, megdől a fegyver- 19. kép. Modern divatrevfl
Ősz
1933.
szakértők vallomása és a vizsga lóbiró helyszi- 15. kép. Modern dlvatrevü
Téi 1933.
rná szemléjének eredménye alapján.
16. kép. Nagyamagyarország
reménysége, csoAz adatokból a törvényszék azt a végső
portkép.
következtetést vonta le, hogy Ruttkay Gábort
A táncokat rendezte és betanít)« K l i m k é J ó z s a
nem a vádlott ölte meg. Ruttkay volt az, aki
tanárnő. Jegyek előfegyezheíők a Várost Színház
önmagát megölte. Littkéné kifogás alá eső csepénztáránál. Rendes esti helyárak.
lekményeivel az erkölcsi világrenddel jutott
összeütközésbe és nem ax állam büntető ha-

A sikkasztó bankszolga

a Városi Színházban 1933 márc.
hó 6-án, este 8 órai kezdettel.

Műsor:
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Kedd. Róm. kath. Román ap. ProMM/áí,C*
tastáns Elemér. Nap kél 6 óra 43
perckor, nyugszik 5 óra 43 perckor.
Somogyi-könyvtár köznapokon délelőtt 10 tői
l-ig. délután 4-től 7-ig, a Várost Mnzenm mindennap, vasár- és ünnepnap is, délelőtt 10-től fél 1-ig
van nyitva. Folyóiratcsere kedden, csütörtökön,
szombaton délntán fél 5-től fél 6-ig
Egyetemi könyvtár (központi egyetem, I. emelet) nyitva vasárnapok kivételével mindennap.
Szegeden a gyógyszertárak közül szolgálatot
tartanak: Leinzinger Gyula: Horváth Mihály-ucca
9., (telefon 13-52) Moldván Lajos Ujszegedi, Vedres-ncca 1. (telefon 18-46), Nyilassy Ágoston Római-körut 22. (telefon 25-49), Salgó Péter Mátyás
király-tér 4 (telefon 12-96), Frankó Andor Dugonics-tér 1. (telefon 17-93), Zakar örökösök Valéria-tér 1. (telefon 16-95).
— A Dugonics-Társaság felolvasó ülése. A
Dugonics-Társaság vasárnap délután felolvasó
ülést tartott a városháza közgyűlési termében.
Dr. Szalay József elnöki megnyitójában kegyeletes szavakkal emlékezett gróf Apponyi
Albertről. Gál János Baksay Sándorról tartott
értékes előadást, Szalay József Mészöly Gedeonné két sikerült versét és novelláját olvasta
fel. F.zen az ülésen tartotta meg székfoglalóját
dr. Iványi Béla egyetemi tanár, aki Báthory
Istvánról tartott érdekes előadást. A szépszámú közönség az előadókat melegen tapsolta.
— A város lakbérköveteié»«. A számvevőség
most állitotta össze a város lakbérköveteléseinek
kimutatását és azt bemutatta a polgármesternek.
A kimutatás szerint 1931-bfll 91.793 pengő lakbérbátrai ék maradt 1932-re. Ugyanerre az évre 464
ezer 163 pengő lakbért irtak elő a városi bérlakások ntán és igy a város lakbérkövetelése a
imilt évben összesen 565.956 pengő volt. Ebből december 31-ig befolyt 461.307 pengő, tehát a mult
évről erre az esztendőre 94.649 pengő hátralékot
hoztak át. Az idén február 25-ig befolyt 60.916 pengő és igy a mult évi hátralékból körülbelül 3-t.000
pengő áll fenn.

— A Kálvinista Kör közgyűlése. Vasárnap
délelőtt tartotta meg a Kálvinista Kör közgyűlését Törös Sándor miniszteri tanácsos elnökletével. Orosz Béla igazgató terjesztette elő az
évi jelentést, amely igazolta, hogy a négy év
előtt alakult kör a protestáns összetartás és a
társadalmi egység alapjai mellett a felekezetközi békét és megértést ápolt? A kör az ínségakcióhoz közel 350 pengővel járult hozzá, a
hősi halottak emlékmüvének alapjához 700
pengővel. A kör tagjai sorában vannak nemcsak a kálvinista polgári egyháztagok társadalmi különbség nélkül, hanem a katonai protestáns egyház tagjai is. A zárszámadást és
költségelőirányzatot egyhangúlag elfogadta a
közgyűlés, majd a tisztikart és választmányt
választották meg. Az egyik alelnöki széket
Tóth Sándor alezredessel töltötték be. titkár
dr. Illyés Endre lett.
— Adományok az elhagyott árvák részére. Hegedűs Antal árvaszéki elnök által az elhagyott
árva gyermekek felsegitése érdekében indított akcióra ujabban a következő adományok folytak be:
VI. ker. Függetlenségi 4&-as Kossuth Kör elnöksége 8, Szegedi ószeres Kereskedők Egyesülete
elnöksége 17, Adria Biztosító Társaság 10, Hirt
Malvin 1, Dékány István 2, Erdélyi András és
Fiai 2, Kir. Főügyészség 2, M. kir. áll. felsőipariskola 7.50, özv. Begdon Sándorné 60, dr. Holtzer
Gyula 10, M. kir 10. sz. földmérési felügyelőség
5. Haraszti Géza 2, Glöckner Józsefné 1, Szegedi
Légszeszgyár 5, Felsótorontáli Ármentesitő társulat 2, „Hangya" Szövetkezet 20 pengő.
— Orvosi hir. Dr. Papp János belgyógyászszakorvos rendelését folyó évi március 1-én Deák
Ferenc-ucca 24., I. em. megkezdi. Rendel hétköznapokon délután 3—5-ig.
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Az i d ő
A Szegedi Metcorologkii
Obszervatórium
jelenti: Időjárási helyzet: A barometrikus maximum Grönlandon 780 mm., Finnországon 7"5
mm., a minimum Írországon 745 mm. Csapadék
Nyugat- és Északeurópában volt. Középeurópában hideg az időjárás.
Szegeden
a hőmérő legmagasabb állása 4.4
fok Celsius, a legalacsonyabb —1.1 fok Celsius. A barometer adata 0 fokra és tengerszintre redukálva reggel 766.6 mm., este 768.1
mm. A levegő páratartalma reggel 90 százalék,
délben 85 százalék. A szél iránya keleti, illetve
délkeleti, erőssége 1-2. A lehullott csapadék
mennyisége 0.1 mm.
Idöjóelat a Délvidékre: Hűvös idő, a felhőzet
csökkenésével.
A Meteorologiai Intézet jelenti este 10 órakor:
Lényegtelen hőváltozás, semmi, vagy csak lényegtelen havazással.

— Megalakult a zsidó »Viseltek szegedi csoportja. Vasárnap este a *»ldó hitközség dísztermében megalakult a zsidó hadviseltek szegedi csoportja- Az alakuló ülésen dr. Eisner Manó, az
OMIKE szegedi elnöke elnökölt. Az alakulás célját dr. Kolozs Lajos ismertette. Az alakulat elnökévé Adler Dezső ny. századost választották meg.
Alelnökök lettek dr. Grfiner István, dr. Erdélyt
Jenő, Fischer Aladár, Fenyő Hugó, Koloas Lajos, dr. Kormányos Benő és dr. Pap Róbert titkár
dr. Balassa István és Korda Jenő, pénztáros dr.
Winter Jenő, jegyző Hoflmann Andor, Székely
Alfréd, gazda Gábor György, Klein Henrik, ellen— Ajánlások a I X kerületben. A IX. kerüőr Sehlésinger Lajos és örlei AntaL
letben vasárnap, március 5-én választ közgyű87
lési képviselőt a polgárság. A választási harc
x Uj drogéria a Jerney-bázban. A mai túladózteljes erővel folyik. A mandátumért ketten
tatott leépitéses időkben dicsérőleg kell megemmérkőznek, dr. Valentiny Ágoston, a szociállékezni minden uj vállalkozási kedvről, mely a
demokrata párt jelöltje, akinek pótjelöltje
halódó kereskedelembe nj életet visz be, uj szint
Szeged, Kelemen ucca 12.| kölcsönöz. Erre a nemes szerepre van hivatva
Dáni János és dr. Bokor Pál Nógrádv Illés pótjelölttel. Dr. Szabó Géza tanácsnok, mint váS/ücs Bélának, a Széchenyi-téren, a Jerney-házlasztási elnök, tegnap vette át az ajánlásokat.
ban, a Korzó Mozival szemben megnyílt drogériáA szociáldemokratapárt 104, Bokor 07 aláírást
ja és illatszertára, mely nemcsak szép berendezémutatott be az ajánlási iveken. Az elnök a besével, de dus áruraktárával is feltűnést kelt.
mutatott ajánlásokat elfogadta, a jelölések
Hazad és külföldi illatszereket, kozmetikai cikkejogerőssé váltak.
Dr. Tápay-Szabó László egyetemi tanár, az ket szappanokat, vegyszereket dus választékion
országosan
ismert kiváló publicista, vasárnap tart raktáron a legversenyképesebb árakon. 437
— A bolpár diákok szmtMI tanulmányútja. A
¡Szegedre érkezett bolgár diákok vasárnap délelőtt este rendkívül érdekes előadást tartott nagy
a fogadalmi tonvplorabnn misét hallgattak, utána érdeklődés mellett az ügyvédi kamarában a
ma ninc5 i
a bölcsészeti kar archeológiai intéztében a szá- boszorkányperekről. Dr. Szabó Lászlót dr.
Széli Gyuía kamarai elnök üdvözölte meleg
záróra! I |
mukra rendezett előadásra mentek. Itt dr. Bnday
Árpád prodékán üdvözölte a csoportot, majd dr. szavakkal. Szabó tanár azzal kezdte előadását,
hogy Szegedet a boszorkányégetésekkel kapVeres« Gábor tartott előadást Szeged gazdasági
— Cserkész-bál. Vasárnap este tartották meg
helyzetéről. Hont Erzsébet szegedi népdalokat éne- csolatban régen rossz hirbe hozták. Az egesz báljukat a DMKE „Sziráky" cserkész csapat tagvilágon
a
körülbelül
200
ezer
boszorkányt
égetkelt, dr. Bálint Sándor ismertette Szeged történetek el, ebből Szegedre mindössze 16 jutott. Ez- jai a Kass emeleti termében. A bálát Horváth Ioa
tét A központi egyetemen dr. Sohmidt Henrik
—Eszes Ferenc, Tóth Margit—Tandari Lajos maután
arról beszélt, hogy milyen cselekmények
rektor fogadta n bolgárokat, majd a városházán
gyar tánca nyitotta meg, majd Szécsényi Pannimiatt
üldözték
a
boszorkányokat:
vallási
bűndr. Pálfy József helyettes polgármester. Mindkét
Iván Pál, Backer Vilma—Szécsényi József tiroli
helyen Nikoff Boris, a diákcsapat vezetője kö- cselekmények, ördögökkel való mulatozás és táncot mutattak be. Kiss Aranka és Kiss Ferenc
kuruzslások
miatt
Ezek
közül
csak
a
kuruzsszönte meg a vendéglátást. Délután a város tekinangol szteppje után matróztáncot mutattak be
tették meg. A Turul Szövetség otthonában dr. Bejj- lást lehetett bizonyítani, a többit nem. 1258Széli Mancika—Kotormány Sándor, Szécsényi Jotól
a
mohácsi
vészig
47
esetben
adtak
a
pápák
don László és dr Kiss Tmre kalauzolták a vendélán—Bánky Károly, nagy sikert aratott még Siggeket. Este a szinház előadását nézték meg. A bol- parancsot a boszorkányüldözésre.
mond Berta és Horváth Dezső angol walzer tángárok hétfőn reggel indultak tovább Debrecen
Érdekes előadásában ezután a tortúrák fajca. A bál pompás hangulatban az éjféli órákig
felé.
táit ismertette. Szegeden különösen a spanyol
csizma, a hüvelykszoritó és lovacska volt di- tartott.
— Przemysfl stfpfegyver a honvédlnktanyáhan. vatban. 1739-ben egy ügyvéd személyében
Vasárnap délelőtt vitéz dr. Shvoy Kálmán altá- ügyészt kapott Szeged a boszorkányperekig.
bornagy ünnepélyes keretek között adta át a régi Ebben az időben a dominikánusok üldözték
honvédlaktanya parancsnokságának azt az orosz
legjobban a boszorkányokat, főleg a protestáns
géppuskát, melyet a szegedi 5-ös honvédek Prze- vidékeken. A vallatás különböző formáiról
húshagyó kedden!
myst védeíme közben zsákmányoltak az oroszok- szólva ismertette a fürösztést, mely egyike volt
Hólabda!
tői. A géppuskát a laktanva bejárati folyosójá- a legérdekesebb vallatási módoknak. A de- TáncB reggeligI
é l a City- t a z z b a n d !
nak falában helyezték el. Shvoy altábornagy be- likvenst ártatlanság próba alá vetették. Ez
széde után a tábori főesperes az emlékmüvet be- ugy történt, hogy viz alá nyomták. Ha megfulszentelte. Az ünnepség után a tiszti étkezdében
ladt, akkor ártatlan volt..., ha viszont feljött
fogadta az altábornagy az 5-ös honvédek küldött- a vizszinére, akkor bűnös volt, mert az örségét amelynek vezetője dr. Firbás Oszkár ab- dög segítette és ebben az esetben megégették.
ból az alkalomból üdvözölte dr. Shvoy Kálmánt, Az utolsó égetés 1734-ben történt, ezután kikönyvet
hogy a kormányzó a II. osztálvu érdemkereszttel
seprüzés járta, míg végül Mária Terézia 1756tüntette ki. Az altábornagy meleg szavakkal vá- ban megszüntette a boszorkánypereket.
cserélhet h a v i egy pengőért
laseott az üdvözlésre.
a DÉLMAGYARORSZÁG
A zsúfolt terem a színes, érdekes előadás
— Sinclair Lewis: Egy modern asszony szive
után hosszasan ünnepelte Szabó tanárt akikölt s»nk«nyvtárában
— Délmagyarország kölcsönkönyvtár.
nek tiszteletére este társasvacsorát rendeztek.

Mi divatcipok 6 ' 5 0

Férfi cipők 8 " 5 0

HA-HA cipőáruház,

Dr.Tápay Szabó László előadása
a boszorkányperekről

I Drcherben

Dreherfien nagy móka-est

II. 28
Agy- és sztvérelmeszesedésben szenvedő
egyéneknek a természete« »Ferenc Józsefi
keserűvíz megbecsülhetet en szolgálatot tesz
azáltal, hoay a béltartalmot
kíméletesen
távolítja el. Tudományos tapasztalatok kétségtelenné tették, hogy a Ferenc József viz számos féloldali hüdésben fekvő betegnél is megtette a kellő hatást s így naav megkönnyebbülést okozott. A Ferenc József keserűvíz
gyógyszertárakban, drogériákban és föszerözletekben kaoható.
B.I

Asz olvasó rovata
Kiszombori levél
Tekintetes Szerkesztősig! Szíveskedjék b. lapjában helyt adni soraimnak.
Szombaton az
egyik lapban »Látogatás egy magyar nagyközségben« fő- és »Ahol csaknem minden cirtber kártyázik« alcímmel egy igen ferde szemszögből beállított cikk jelent meg. Nem igaz,
hogy Kiszomborban minden
ember (kártyázik, mert sajnos vannak Zomborban olyan nagyon szegény emberek is százával, akik az
ilyen téli estéken divatos kártyázásokhoz használatos maszatos kártyákat sem képesek megszerezni, — akik olyan szegények, hogy nemhogy kártyára, hanem még kenyérre sem telik. Merem állítani, hogy sok-sok ember van,
aki egész télen, nemhogy ezüstpénzt, de még
rézpénzt is csak nagy ritkán látott. Hogy a vendéglőkben néhány lóalkusz és pár tehetősebb
ember kártyázik, még nem jelenti azt, hogy az
egész község kártyázik. Az érdeklődőt nemcsak a Szegedi-uton lévő vendéglőhöz vezethetem el, hanem az újtelepi, a susámi, stb.
részekre is, ahol azért fekszenek le az emberek az est beálltával, mert 6-7 fillérjük sincs
arra, hogy 2 deci petroleumot
vehessenek,
nem is szólva a mindennapi száraz kenyér hiányáról.
Tisztelettel: M. Gjn.

A Vasasszentpéter~ncca
Igen tisztelt Szerkesztő
m! A Vasasszentpéter-ucca egyrésze, mintegy 200 méter hoszszuságban, a sugárut és Pulcz->ucca között, feneketlen sártenger. Az uecában van egy gépgyár és egy nagyobb fatelep. Télviz idején
sem a gépgyárat, sem a fatelepet megközelíteni
nem lehet. A fatelepre a be- és kifuvarozás a
legnagyobb csődületet okozza, mivel a kocsikat ugy kell a sártengerből kiásni; maholnap
nem lesz fuvaros, aki a szállitást elvállalja
Dacára annak, hogy a két ipartelep tulajdonosai már többizben fordultak a városi hatósághoz azon kéréssel, hogy ezen rövid útrészt kövezzék ki, mindannyiszor azt a választ kapták, hogy nincs pénz. Felhívjuk a
mérnöki hivatal figyelmét, tekintse megfeztaz
uccát és vegye fel a kövezési programba most,
amikor a gázgyári pénz felhasználásáról tárgyalnak, hiszen csak egy egészen kis uccarészröl van szó.
A mostani rossz gazdasági viszonyok mellett ugvis igen nehéz egy ipartelepet fentartani, hát még ha azokat alig lehet a rossz ut
miatt megközelíteni. A súlyos adók pontos kifizetését a városnak is elő kell segítenie azzal,
hogy a munkát az ucca kikövezésével előmozdítja Megállapítható hogy nyáron a Rókus
felől jövő tanyai kocsik mind ezt az uccát használják és ezáltal a sugárut és a belvárosi
nccák burkolata is meg lenne kiméivé, különösen akkor, ha télen is ezt az uccát használhatnák.
Tisztelettel:
(Aláírás.)

Havi
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pengő
az előfizetési «11?
a DÉLMAGYARORSZAG
külcsSnkttny vtárAban

és Művészet
Vidéki zenei élet

Kiváló minőségű

olcsó

Érdekes, figyelemre méltó, követésre érdemes tervet valósit meg Baranya vármegye népművelési bizottsága a magyar dalkultura intenzív ápolása érdekében. A vármegyében rengeteg dalárda működik, többnyire muzsikális tehetségű, de karnagyi képzettség nélküli dirigensek vezetésével. A népművelési bizottság a
dalkultnrára káros dilettantizmusnak ugy akar
véget vetni, illetve ugy akarja a dalárdák színvonalát emelni, hogy a nyár folyamán, több
hétre terjedő karnagyképző tanfolyamot szervez Pécsett, amelyre olyan egyéneket fognak
felvenni, akik amellett, hogy zenei képzettséharisnya, kötöttáru üzletében
gük van, énekkarok mellett működtek. Ezek a
karnagyok a megyei dalosversenyeket lesznek
hivatva szolgálni. A tanfolyam előadói Weigefe Oszkár, a honvéd zenekar kitűnő agilitásu
Tisza-szálló mellett.
n
karnagya és Sass Dezső zongoraművész, aki
Regefiisburgban nyerte karnagyi oklevelét Az
akciónak nagy jelentősége lesz a Baranya vármegyei dalkulturában. Akik ismerik még a
nagyobb városokban is fennálló viszás helyzeted a dalárdák karmester-kérdéseben, a legnagyobb elismeréssel és méltánylással láthatják
Budapesti értéktőzsde zárlat. Az értéktőzsde
a baranyai népművelési bizottság akcióját. Kíirányzata
ma ismét gyengébb. Emlitésre méltó
vánatos lennie, ha a többi város is követné a
forgalom csupán egy-két papírban fejlődött ki és
pécsi tervet
az árfolyamok legtöbb résziénél lemorzsolódtak.
A gyengülés oka részben gyengébb külföldi jelenA székesfehérvári dal- és zeneegyesület most téseknek, részben pedig az amerikai bankzárlat
ünnepli fennállásámak 40. évét. A közgyűlésen, kiterjesztésével kapcsolatos híreknek tulajdonitmint érdekes adatot említették, hogy az egye- ható. Árnyereséget csupán néhány újonnan jegyzett papir tud felmutatni, ezek az emelkedések
sületinek 560 pártoló tagja és könyvtárának
1700 kötet könyve van. A dalárda április 8-án azonban inkább csak névlegesek. A fixkamalozásu
résztvesz Bécsben, a magyarországi dalárdák papírok piaca lanyha volt, a forgalom igen csekély. Magyar Nemzeti Bank 112.75, Első Magyar
bevonásával rendeaendő dalosversenyen. A
Általános 240, Első Budaipesti Gőzmalom 9, Bauxit
dalegyesölet u j nevet vett fel, ezután mint 28.75, Beorini 25, Cemientia 96, Magyar Asphalt 9,
„Máv. Dal és Zeneegvesüle"t
fog működni.
Mák 343, Sailgó 25, Urikányi 35, Glóbus 10, Fegy*
ver 70.5, Ganz 11.25, Lámipa 17, Rima 18.25, NasiKaposoároft
nagyszabású Liszt-hangverseny- ra 50, Nova 13.75, Tröszt 75,5, Délcukor 77, Ma*
re készül a Nemzeti Szövetség. Ezzel kiván be- gyar cukor 74, Mgazd Ipar 85, Stummer 10 ém,
kapcsolódni abba a nagy mozgalomba, amely Izzó 265, Gschwindt 104, Kruz 68, Royal 22.5, Szeaz egész országban propaganda-jelleggel dol- gedi Kender 15, Győri Textil 25, Pannit 34.5, Hungozik a Liszt-kultuszért A márciusi hangver- gária 5.1, Ruggyanta 22, Telefongyár 9, Föv. köL
senyen magyarázó beszédet tart dr.
Serényi 35, Népszövetségi köles. 50 ám.
Zürichi deviza «ária t. Páris 20.366, London
Antal, a zeneegylet igazgatója, a hangverseny
művészi részét Kntza Dezsőné zongoratanárnő 17 538, Newyoik 513.25, Brüsszel 72.15, Milán«
26.285, Madrid 42.625. Amszterdam 207.70, Berlin
és Goszthong
Marika látják el.
122.80, Bécs hrv. 72.45, (silling) 58.30, Szófia 3.74,
Prága 15.24, Varsó 57.80, Belgrád 7.00, Bukarest
HARMOHTA HAWGVTTRS ENY15K:
3.08.
A Magyar Henweti Bank hivatalos árfolyam*
Jelentése. Angol font 19.45—19.85, belga 79.1«—'79.7«
a legkiválóbb német hegedűművész bemutatkozása cseh korona 16.91-17.01, dán korona 86 50-87 30J
a Harmónia idei hangversenyeinek egyik legszendinár 7.50-8.00, dollár 570..50—573.50. kanadai
zációsabb művészi eseménye lesz. Műsorának leg- dollár 467—472, francia frank 22.30—22.50, hol*
nagyobb része szegedi premier, többek között
tendi forint 230.75-230.15, lengyel zloty 63.95-^
Schubert hegedű-zongorára irt Duója, Debussy 64.45, leu 3.40-3.44, leva 3.95—4.25, lira 22.90—30.2«
szonáta, Ysaye és Castelnouvo nemek előadási da- német márka 135.70—136.60, norvég korona 99 60-»
rabjai Jegy 1.80-tól a Déhnngyar jegyirodában.
100.60, osztrák schilling 80.10—80.80, svájci frante
110.70—111.40, svéd korona 103.20-104.20.

selyem és kötött

divatos blúzok

Lusztig Imre
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A színházi iroda hirei
A színtársulat csütörtökön kezdi meg előadásait. Éjjel-nappal folyó munkával készfii a színtársulat a szezon csütörtökön kezdődő uj periódusára. A társulat szorgalmas munkájával be akarja bizonyítani, hogy a szegedi szinház értékes
művészi produkciókat tud nyújtani. A csonka hét
műsorát két nagyértékű darab dominálja.
Csütörtök este kerül szinre Klabund világhírű
kínai tárgya színjátéka, a Krétakör. A lebilincselő érdekességü szinmű uj szereposztásban, újszerű rendezésben kerfll színre
Szombaton a társulat felutttja a legelső revűoperettet, Lehár Ferenc müvét, " Három gráciát.
A szezon most kezdődő uj periódusára a társulat mélyen leszállította a helyárakat. Csütörtöktől kezdve az esti előadásokon az eddigi délutáni
helyárak érvényesek, a délutáni előadások pedig
kivétel nélkül filléres helyárakl; 1 kerülnek színre
Pénztárnyitás ma reggel 9 órakor.
Délutáni előadások. Csütörtökön: Szabin nők
e'rablása. A legszenzációsabb bohózat. Szombaton: Szökött katona. Szigligeti Ede legszebb népszínműve. Ifjúsági előadás. Vasárnap: Talpig úriember. Tlasenelever óriási sikerű zenés burleszkJe

A budapesti terménytőzsde hivataloa árfolyamai. Buza tiszaii 76 kg-os 14.70—14.80, 77-es 14.90
—15.20, 78-as 15.10—15.35, 79-es 15.35—15.60, 80-as
15.45—15.80, felsőtiszai és jászsági 76 kg-os 14.1S
—14.80, 77-es 14.35—14.45, 78-as 14.45—14.60, 79-es
14.60—14.75, 80-as 14.75—15.00, fejérmegyei, dunántúli, pestvidéki és bácskai 76 kg-os 13.85—14.09
-77-es 14.00-14.20, 78-as 14.20-14.40, 79-es 14 10
—14.60, 80-as 14.55—14.75. Pestvidéki rozs és egyéb1
7.40—7.50, takarmányárpa I. 9.50—9.80, II. 9.30-*í
9.50, felvidéki sörárpa 10.75—13.25, egyéb 10.00-4
11.00, zab I. 9.20—9.50, II. 9.10—9.20, tiszántúli tengeri 6.85—6.95, egyéb 6.80—6.90, korpa §450-6.10.
Csikágói terménytőzsde zárlat Buaa nyugodti
Májusra 46 ötnyolcad—fél (—.—), júliusra 47.5-h
egynyolcad (—.—), szeptemberre 48.25 (—.—T.
Tengeri nyugodt. Májusra 23.75 (—.—), juliusrai
25 háromnyolcad (—.—) szeptemberre 27 (—.—
Zab alig tartott. Májusra 16.25 (—.—), júliusra 16
fél (—.—), Rozs egyenetlen. Májusra 33.75 (—.—i
33 ötnyolcad (—.—).
A mezőhegyest m. kir. él'aml ménesMrfok
által készített
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SzAK—Vasutas 3:1 (2:0). A piros-feketék
megérdemelten győztek.
k i ; A c — k t í T i h " (1:1). A debü egyik meglepetése az egyetemi csapat pontvesztesége.
UTC—CsAK 1:1 (0:0). Az UTC nehezen győzött.
HTVE—MTE 2:0 (2:0). Balszerencsével
vesztett a Móra város.
MTK—SzTK fcl (1:1). A sereghajtó makói
.jsapat elkeseredett küadeimet folytatott a pontM M K — 4 : 1 (3:2). * wyftímy legnagyobb
meglepetése.
VT IC—Í1MTK 2:2 (2:0).
K práxrai Jtfgtiokki világbajnoki tornán a világbajnok Knimda 14 arányban vereséget szenvedett
a FSA-trfí és így Amerika lett a jéghokki világbajnok. Enrópnlinjnok lett Csehország, aiaely 2.0ra verte Ausztria legénységét.
Átfér a trtt>iinön. A vasárnapi Hungária—
Snegod FC mérkőzés előtt kinos incidens zajlott le. Markovios Szilérd, a Szeged FC ügyvezetőid és Senkey Imre, a Hungária trénere között. A
szóváltásra az adott okot, hogy T.ukíesot állítóÍm ^rfik'py arra kérte volna, hogy a Hungária

Felelős Bwrfceszl«: PÁSZTOR IrtZSEF
Nyomatott a fcta«tótuta?rfonos Dé!ro»f{y«r»m»n
lllrisp- és Nvftmftivánttai Rt kSnyvnvnnidájában
FelelRs ilaemvezelfi; Kletn Sántw-

M e g h í v ó .
A „Szegedi Kaszinó" ezévi rendes közgyűlését 1933. évi március hó 10-én d. u. 5 órakor
s ennek a közgyűlésnek határozatképtelensége
esetén 1933. évi március hó 18-én d. u. 6 órakor tartja székházában (Szeged, Vörösmartyn. JL), melyre a tag urakat ezúton meghivom.
A március hó 18-iki közgyűlés a megjelent tagck számára tekintet nélkül határozatképes,
pes.
KISS FERENC elnök.

nj 6» haseiiAltak, róíiletflzoW».
re in kaphatók. Hrakarorfl javi.
tómflhely. Garantált minőségű
1rrtgép«zalai? 2'50.
KELLKH. K á r á é i nora 1«
Telefon 1S-65.
•»

Két. esetleg 1 ágyas fehér
szobát jó állapotban kerosek. Ajánlatot •Féregmentes • Jeligére.
Tlsrts bútorozott sióba kiadó.
Petőfi mgánit 11.,
emelet Jobbra.

A Szeged FC veszélyes elleniéi volt,
de négy gólt kapott a Hungáriától
len nem jáiszoa telj«« tudásával. Ezt a vádat Senkey koholmánynak minősítette és erő« szavakkal
illette Markovics SzUnrdot. Az ügynek folytatása
lesz, Senkey a bíróságnál, a Szeged FC a PLSznéí akarja igazát megkeresni. Markovics provokálta tta Senkeyt
A válogatott csapat. Nádas ödön szövetségi
kapitány a vasárnapi mérkőzések után a következő csapatot állította össze a hollandok ellen: Szabó — Korányi I., Bíró — Barátky, Sárosi, Lázár — Markos, Cseh I I , Teleky, Serényi, Bihámi. — A balszélre a kapitány eredetileg Titkost állította, de a csatár vasárnap
olyan sérülést szenvedett, hogy játékától el
kellett tekinteni.
Szövetségi közgyűlések. Vasárnap két sportszövetség tartott tisztújító közgyűlést. A Magyar Atlétikai Szövetség déli kerületének viharosnak
ígérkező közgyűlése nyugalomban zajlott le és a
krreíkező tisztikart választották meg: Diraelnökök: Bwócz Béla, bástyái Holtzer Tivadar, Jánossy Gyula, Vadas Gyula, dr Erdélyi Árpád, Koós
Kálmán, dr. Veress Gátőr, dr. Szent-Györgyi Albert; elnök: dr. Surányi-Unger Tivadar (KEAC),
alelnökök: Kövessy Jenő, dr. Illés Endre (KEAC),
dr. Kallós Kéroíy (SzAK), társelnökök: Bodor
Sándor (SzVSE), Holdi György, dr. Gregn«s Pál
(TFSK), dr. Lnkhaup Miklós (SzTK), Szabó Bezső (SzMTE), előadó: Crinege Imre (TFSK), helyettes: Farkas Pál (TFSK), pénztáros: Teleky
Mihály (SzVSE), orvosok: dr. Herzsenvák Mihály
(KEAC), dr. Tószöghy A*adár, dr. Dvorcsák Piroska. ügyész: dr. Bokor Gyula (SzAK), szakfelügyelők: Kovács Buna János (TFSK). Kovács Buna Erzsébet (TFSK). — Nagy érdeklődés mellett
tartották meg a rókusi tornacsarnokban a MOTESz
déli kerületének tísztnjrtó közgyűlését. A kivetkező tisztikart válasBlottak meg: elnök: Pongráez
Albert, társelnökök: dr. Somogyi Szilveszter, dr.
Farkas Béla, v. Purgly Emil, dr. Soós István, dr.
Négyessy Imre, Wolf Rnrtre, dr. Nikelszky Jenő,
Kiss Károly, Bárányi Tibor, ördögh Tilbor, dr.
PSlfy József, Pintér Ferenc, alelnökök: dr. Lázár
István. Szabó Rezső, Bónis Sándor, Vozarik Mátyás, főtitkár: Tölgyessv Elemér, titkár: Pozsonyi
Lajos, jegyzők: Tölgyessv Kálmán, Fehér Kálmán,
pénztáros: Dobó Sándor, ellenőr: Jánosi János,
inthrezetők: Szegszárdi Boldizsár, Kovács Bnna
Jánosné.

Kewfő assistensiiőt felvesz
Széchenjri tér 3. sz. alatt
fogorvos.

msmm

Sport

Ugaeredményck. Ff rom.rfti os Wc.rnr.ofi 5-0
r20V TIT. ker.—Kispest 22 (1:2). Boc.skav—Attila
3:1 (1:1). Újpest—Soroksár 72 (2:1). II. liga: Vasa»—ETC 3:2,

nzonna* fel»élel!k So^opyl
u. 7 . tö dszml 1. Jelentkezni reggel 8 nlfn.

L A K Á S 1
gyorsan és jól kiad
illetőleg talál, ha felad egy apróhirdetést
a
nélmmarnr«!7S»lia!

Széchenyi

A Szeged FC vasárnap) Budapesten vereséget sroovedett a Hungáriától, annak ellenére,
hogy a mérkőzésen méltó ellenfél volt, sőt, ha
a csatársor élelmes, ngy talán máskép alakult
volna az eredmény.
Az első félidőben, amíg a szegedi halfsor
jól bírta az iramot, nagyszerű helyzetek adódtak — a Hungária-kapu elótt. Változatos játék
után a 36. percben esik az első gól — 1 l-esből.
A Bertók hendsze miatt megítélt tizenegyest
Barátky értékesibette. Helycsere után még ellentátt a Szeged a Hungáriának, de Dudásnak,
az uj Hungária-centernek a 21. és 33. percben
lőtt góljai megpecsételik a Szeged FC sorsát.
A 38. percben Titkos lőtte az utolsó góli. 4:0.
A Szeged FC-ben a közvetlen védelem Wcrnenre4 — megfelelt, a halfsor játéka eleinte
igan jó és lendületes voít. A csatársor voH a
csapat leggyengébb része. A sok támadást góllal kellett volna befejezni, igaz, hogy Szabó, a
Hungária kapuját nagy formában védte.
Érthetetlennek tartiuk Werner lesaeraődtetéaét akkor, amikor alig kW héttel ezelőtt szerle Kovácsot, a SaMria volt játékosát. Nemsokára Schmidt is felgyógyul és akkor ő is rendelkezésére áll a csapatnak. Ilyenformán Ricsszel együtt négv hatvédje lesz a
Szeged FG-nek. Ha a vezetőség uj játékosokat
akar szerződtetni, akkor ne hátvédet, hanem
csatárt, akire égetően szükség volna. Az igaz,
hogy a Szeged FC Stanzllal, a Vasas-csalárral
is tárgyalásokba kezdett, ele a játékos olyan
követelésekkel lépett fel, hogy a mt£*gyczés
nem jöhetett létre. Egyelőre éftekint a vezetőség ni csatár szerződtetésétől, mert reméli,
hogy Havas fegyelmi ügyét a fellebbezési fórumon kedvezően intézik el.

mindenes

Bútorozott

L M A G Y A R O R S Z A G
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Felveszek jól főző, rendszerető leányt mindenes«
nek. «Jól főző« Jeligére,

Gépeit «
szakszerűen javifla
olcsón használt motorok kapha-

Szép, modern őtszobás féregmentes
lakán
kiadó.
Deák Ferenc, ncca 18.

tók

IPTPPWW^I

Bejárónőnek ajánlkozik fia«
tal asszony éves bizonyítvánnyal elsejére. Cim: Mari
tér 9., 2. ajtó.

Két német kisasszony gyermekek mellé
ajánlkozik.
Unter »Kindenliebendc.

Ingyen

JacItfcsiéU

Központi
f f v V
20
Magyarország *-®*-*olpő.|«vf tó
tizem egyik legjobb BTalnnnnhá>>. V e m foltos,
láthatatlan vnlkanizáMssal, zlpzír
iavltással Kemény
Gyula,
Károlyi noca 1. Vürosl Mrhrti

Gépelést olcsón és pontosan
vállalok. >Szerény dij« jeligére.

ADAS-VÉTEL

Takaréktüzliefy
bármilyen roaez, kijavítom,
jó Btitésre, kevés tiizrevalóra átalakitom olcsón,
felelősség mellet.

BB*G
tQzhelylakatos,
Attila ucca 6 . szám

t

FRISCHMANN
gépműhely, Ká'vária u. 2.

Intelligens leány gyakorlattal gyermekek mellé ajánlkozik, egész vagy félnapra
is. »Szerény 5« jeligére a
tf kiadóba.

Elsőrendű
¡»7
kárpitosmunkák
I kÓHziWse és javítása. Rakt&ron:
í: Relramlék, garnitnrák, modern
fotelek, ottománok. Olosó iraki
1 Szedrest totelAgy.
Modern forma, könnyen knznl; hető, kőnyelmo«, legolcsóbb P 98
Szedresl kárpitosnál
• Srt Mihály n. 1. Fodor u. sarolc.

I

HRSZNMT
bútort, ruhát és a
háztartásban felesleges tárgyakat jól
értékesít a
Déimagyarorszáo
apróhirdetései utján

Veszek jó állapotban levő
táskagramofont, »Kp 7« Jeligére.^
^

„ E h r t a r " zongora
e l a d ó

Deák Ferenc u. 18. sz.

Középkora nyugdija« lakótársnőt keresek tágas szép
uccai szobába, esetleg teljes
ellátással is. Cim: Telikl
ucca 1. sz.
Fáspineében
megtudható.
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Árverési

4n«

h i r d e t m é n y

AHIlro t biróaicl végrehajtó az 1881. évi LX. t.-c. 102 5-a értelmiben ezennel Mihtrré teszi. hwi?v x szegedi kir. j4rá»blró3ág 1932
évi 895 számú vérzése következtében dr LObl Sándor Orvv d
által képvise't Márkus Henrik javam 260-32 pengS és H.u'ékal erejélu
1932. évi március hó 24-én »onanatosltott kleiégi'ésl vépreharáa
ut|«n le- és felfllroRlalt és 1495 pengőre becsal t kflvetkezö InRÓségok, u- m. házi bu'orok. longura és ejyéb Ineók nyilvános árverésen eladatnak. Az árverés az alább megnevezett fogWUlók javára
is elrendeietlk, amennyiben kílve- lelésflk mH? fenn ál1
Ezen árverésnek a 8zec~di kir. lírásblrísá» 1932 évi Pk. 47001.
számú végzése lolytán 70 pergő tókekttvetelés, enník vészes
szerinti iro 5 százai s k kamatai és eddig tlsizcsen 57 30 pengőben
hlróPag már megállapított s a még feimerülendó kOll égek erejéig
Szeged, Széchenyi lér 15 sz'm alatt leend» toganat. sltására 193».
évi március hó a napiának dé'elóltl U ór*|a haiáridMH kitDzetik -s
ahhoz venni szándékozók oly meg|egy- zéssci hívulnak m^g, hogy
az érintett ingóságok az 1881. I 1 t.-c. 107. 108. §-ai érlertnéhea
készpémüzetía mellett a legíobbe/ igérónek szükség esetén beesAr-n alul ii, de legfeljebb a becsérték két- harmadáért el fo*n»fc
adatni.
Eisóbbséget IgényWk ezen igényliké' legkésóbb az árverés ménkezdéséig bele enteni lartoznak. Az árverés csak akkor lesz »oganatosna ha bírme'yik léi. legkésőbb az Árverést meoeWzO utot»o
eWfti hétkílzoapon helelentl, hogv megtariását kívánja s ebben az
esetben az árverés akk ír is mec lesz la-tva, ha a kívánságot eloteri-íztő fél nincs leien (1030. évi XXXiV. t.-c. 72. § . i
Ha a végreh jiás hlvatnlból vili teganatositva, a t árverés az érdekeiek kOrbenjárása nélkül is meg lesz tartva, ha mindenik végreSaj'aló és végrehajtást szenvedő elienkezö kívánság jt nem nyilvánít. 11930. évi XXXW. t.<. 72. §,)
Oiovaninl Arnold iavára 146+1« 60 P é« jár. Mihály Pál javára 58
P és jár. és Tskícs Lujosné javára 30 P es Iá-. Beros Miksa javára
170 P és jár. Wi mheirn Tea.vérek iavára 233 20 P és jár. K >smann
üávld lávára 151 P és Jár. Tószegi Eszter és Wulf U a z i ó javára
M+22 p és j4r. Keleti Áruház ¡Bvíra 156 52 P és lár. Fisener l'estvé ek avára 65 P és lár. Oonerígm gyei Takp. 790 P és lár. itj.
dr Csákv Laj is j vára 133 20 P és jár. Konstantin Testvérek javira
200+15 P és lár. Luszllg Imre |avi.a 44't0 P és jár. P. Reich Erzsi
javara 743 P és jár Felier Károly javára 7540 P és lár. Opfean
ánosJavára 105 P és jár. Domán M. és tla javára 128 P és lár.
>éry Ede rl javára 72 P és já' Or Manhelmer László ]ávára 110 P
cs lár. Oá'hy Báil-itné javá a .-'00 P és iár. Reich Mór Javára 78 P
és lar. Balesse József ¡avára 75 P és iár. Walla Károly javára 178 F
és ,ir.

Í

Szeged, 1933. éri február hó >1. napj..n
K o v A e * , kir. b
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