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Szegedi szabók

nyen leKetnef — bizonyítani, hogy részben
ez a beteg rendszer idézte elő, hogy Budapest mellett egyetlen nagy város sem tudott
kifejlődni. Minden adatot fel kellene sorakoztatni arról, hogy Szeged fentartja a postát és a vasutat, de szükségleteik beszerzéséből nem részesül, hogy fizet
tömérdek
munkásbiztositó járulékot, a megrendelésekben azonban távolról sem részesül az áldozatok arányában a szegedi ipar és kereskedelem.
Most még két szempontot. Az egyik gróf
Klebelsberg Kunóé. De nem lenne szabad
hagyni, hogy a nagy ember muló poraival
együtt befalaztassák a fogadalmi templom
egyik kriptaüregébe. Arról, hogy a gondolat
tovább éljen, legalább azok
gondoskodjanak, akikért a nagy halott magasra emelte
az fszme zászlaját. Hírlapi cikkekben is, beszédekben is a legfentartásnélkülibb elismeréssel adózott Klebelsberg Szegednek azért,
mert az egyetem felépítéséhez a telkeken

Valamivel több mint háromezer iparos,
köztük háromszáz férfiszabó várja Szegeden
a rég elcsendesedett mühelyélet fölvirágzását s a Máv. igazgatósága
Pesten akarja
megcsináltatni a szegedi vasutasok részére
szükséges egyenruhákat. Nem tudjuk, megtudja-e szerezni a főispán a szegedi ipar részére, ami a — szegedi iparé. Nem tudjuk, sikerül-e orvosoltatni, ami nemcsak a szegedi
szabóknak, hanem egész Szegednek mérhetetlen sérelme és kára. Nekünk teljesítenünk
kell kötelességünket és rá kell mutatnunk
nemcsak a szegedi szabóiparosokéval azonos
egyéb sérelmekre, hanem arra a szellemre
is, amelyből ezek a sérelmek születnek és
táplálkoznak s arra a módszerre,
amellyel
esetleg sikeresen lehetne haicolni ennek a
szellemnek a megváltoztatásáért.
Nemrég az a gondolat merült fel, hogy
írasson Szeged könyvet, amelyben ismertesse meg a szegedi hivatalokat, intézményeket
és vállalatokat. Propagandának szánták ezt a
könyvet a leépítési és lekicsinylési törekvésekkel szemben. Mert hiszen nemcsak az
kelt Szegeden izgalmat, hogy egyszer a tanfeKrgyelőségét, máskor a pénzügyigazgatóeágát, majd megint máskor az ítélőtábláját
szeretnék elvitetni, hanem az is, hogy jelentőségét, hivatását vagy hivatottságát sokszor a legjelentéktelenebb urak és helységek
is vitatják vagy kétségbevonják. Nekünk mégis kezdettől fogva az volt a véleményünk,
hogy a tervezett könyv teljesen fölöslegesen
okozna sok költséget és még több munkát.
Nem az a baja Szegednek, hogy nem tudják,
hogy a postaigazgatóság itt van és nem Kisteleken. Azt is tudják az országgyűlési képviselők, nem lehetetlen, hogy a jogászrészük
is, hogy az igazságügyminiszter nem a szentesi, hanem a szegedi ítélőtábla területét
akarja megnagyobbítani. „ A szegedi közigazgatási dzsungelben" cimü fejezetben sem lehetne sok ujat mondani, mert hiszen azt,
hogy Szeged tíz milliót áldozott az egyetemért,
bizonyára tudják az olyan kiváló
kulturpolitikusok is, mint amilyen Kuna P.
András.
Hagyjuk csak az ilyen nagyjelentőségű
Történelmi munkákat az utókorra, amely azért
is mély hálát fog táplálni irántunk, mert
bokros teendőink közepette is jut időnk és
fáradságunk annak kieszelésére, hogy milyen módon lehet megnehezíteni az u j nemzedéknek — lásd utókor! — a pályaválasztását — lásd boldogulási — Mi maradjunk annál, amiből esetleg meg tudunk élni. Amivel
föl lehetne kicsit javitani ezt a szürke, tengődő, egyre mostohább és egyre inkább munkanélküli szegedi életet. A város, a kamara
és az ipartestület kiadhatnának
együttesen
egy kis füzetet. Ebben a füzetkében el kellene mondani, hogy a szegedi iparos ép olyan
odaadással teljesiti állampolgári
kötelességeit, mint a budapesti, hogy a vasúti személy» és teherforgalom táplálásában Szeged lakosságának ép uey van aránylagos része, mint Budapest lakosságának ós hogy
mégis nemcsak a vasúti fölszerelések gyártása van Budapestre koncentrálva, hanem a
vasirti személyzet szükségleteinek az előállítása ós beszerzése is. Számadatokkal kellene bizonyítani, hogy mennyit von el Szeged vérkeringésétől
ez az egészségtelen
helyzet. Számadatokkal kellene — és köny-
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kivül hozzájárult a költségek felével. N e m
lehet tovább fentartani azt az igazságtalan
helyzetet, mondta Klebelsberg Kuno, hogy
Budapestnek áldozatok és hozzájárulások
nélkül hulljon az ölébe minden, míg Szeged
és Debrecen a költségek felével járuljanak
hozzá az intézmények létesítéséhez s a legkisebb község is kénytelen legyen a telken
kivül igásfuvart adni, ha azt akarja, hogy
iskolát építsen részére az állam.
A másik gondolatnak nem olyan kivételes nagyság a zászlóhordozója, mint amilyen
az elhunyt kultuszminiszter volt. D e azért
megszívlelendő. A városok egyre nyilvánvalóbb nagy sérelmeivel foglalkozzék végre
a városok kongresszusa. Ha pedig igaz, hogy
a polgármestereknek ez az előkelő testülete
alkalmatlan arra, hogy kiveTekedje például
az ipar és kereskedelem jogait, akkor ezért
is meg kell csinálni minél előbb a közös harcok uj fórumát: a polgármesterek kongreszszusa mellett a városok kongresszusát.

1500 haioilfa van Japánban
a kaíaszírófáiis földrengésnek
Földrengés, s z ö k ő á r , tűzvész
Tokió, március 3. Katasztrófális földrengés
pusztított Japánban. Sokezer házat szökőár
és a földrengést követő tűzvész pusztított el.
Legjobban szenvedeti Kamaisi kikötőváros
Ivate kerületben, ahol a földrengés után a
szökőár ezernél több házat söpört el. Később
tűz ütött ki, amelynek több mint kétezer épület esett áldozatul.
Legsúlyosabb volt a katasztrófa Ronsiuban,
Japán legnagyobb szigetén. Kamaisi
várost
háromszoros katasztrófa sújtotta: a földren
gést szökőár követte, végül pedig tüz ütött ki.
("Budapesti tudósítónk telefon jelentése.) Tokióból jelentik: A japán szigetország északkeleti partvidékén p n ^ t i t ó földrengésről kiadott
hivatalos jelentések bizonyossá teszik, hogy
eddig már
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1500-náI több a halottak száma.
EJdig 600 halottat ástak ki, a tengeren eltűnt
600 ember.
Távolkeleti idő szerint éjfélkor kiadott jelentés attól tart, hogy a halottak száma meghaladja majd a 3000 főt. Legnagyobb mértékben sújtotta a földrengés Ivate tartományt,
ahol a halottak száma 1380, a sebesülteké 276,
az eltűnteké 616.
Taro és Toni falut a szökőár teljesen
elmosta a föld színéről. 5000 ház rombadSlt, 6C00-et elbontott az ár.
10 torpedóromboló a szerencsétlenség helyére
irdult, hogy élelmiszert és gyógyszert vigyen
a lakosságnak.

newyorki tőzsdén

Ro^sewell interveniál a b a n k v á l s á g elsimítása Ügyében
(Budapesti tudósítónk
telefon jelentése.)
Newvorkból jelentik: A newyorki tőzsdén
megélénkült a forgalom. A tőzsde megszilára Tietek óta tartó zuhanás után pénteken
dull, valamennyi papír 1—6 ponttal javult. A
nagy árutőzsdék irányzata is megszilárdult. A
csikágói gabonatőzsdén általános javulás tapasztalható.
A fellendülést azzal magyarázzák, hogy

Roosevelt elnök sürgősen interveniálni akar a
bankválság elsimítása érdekében.
A bankválság most már az Egyesült-Államok nyugati részére is kiterjedt. Oregan.
Kalifornia, Washington. Idaho, Nevada, Ari7Óna és Utah államokban rövidebb határidőn
belül a fizetési haladékok mintegy 3 milliárd
dollárt kötnek le.

Németersxéç
a vasárnapi választások előtt
Hannoverben benzinmerényletet kísérellek m e g eqy ol«Jfinomil6íelep ellen
T h a J m a n n f C h a r l o t t e n b u r g b a n elfogták
Berlin, március 3. ~Á vasárnap megválasztandó u j Reichstag április 5-iki ülésén a szociáldemokrata és kommunista
képviselők
nem jelenhetnek meg. A szociáldemokratáknak ezzel szemben az az álláspontjuk, hogy ők
a nép megválasztott képviselői, tehát kötelességük megfelelni hivatásuknak és ezért részt
akarnak venni a potsdami templomban tartandó ülésen. Valószínű, hogy a kommunista kép-

viselőket elfogják, még mielőtt megjelenhetnének a helyőrségi templomban.
Berlinben a különböző városi üzemeknél
most lefolyt választás meglepő eredményt hozott. Annak ellenére, hogy a szociáldemokrata
propaganda nem érvényesülhet,
a szocialista szavazatok száma tf>bbezerre rúgott, mig a nemzeti szocia-
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Csak rövid ideig m M ? még a készlet tart

PollákTeslvérek, Csekonics u.
listák csak néhány száz szavazatot
kaptak. *

Thalmannt péntek délután Charlottenburgban elfogták.

Pénteken állottak először szolgálatba Berlinben

A kommunistáknál tartott házkutatások során pénteken több titkos fegvverraktárt fedeztek fel. Egy helyen 2000 töltényre bukkantak.
Hamburg mellett is több fegyverraktárt fedeztek fel. A rendőrség jelentése szerint többszáz házat szándékoztak adott jelre felgyújtani.
A hannoveri ipari kerületből

• Hilfpolizei
tagjai, akik a nemzeti szocialista rohamosztafTokhoz tartoznak. Pénteken körülbelül 3000
ilyen nacionalista szervezethez tartozó segédrendőrt állítottak be, akik saját rohamcsapatos effvenruhájukhan teliesitenek szolgálatot.
A rendőrség pénteken este
der Löbbe kihallgatását.

befejezte Van

A gyujtocütót átadták a törvényszéknek.
Van der Lübbe a gyujtogatást beismerte, de
tagadta, hogy bűntársai lettek volna. A rendőrség 20 ezer márka jutalmat tűzött ki annak,
aki a rendőrséget a bűntársak nyomára vezeti.
A német kommunista párt országos vezérét,

a román—orosz

ujabb merénylet tervét
jelentik. Az egyik olajfinomító telep kommunista munkásai hároin. egvenkint 500 tonna
benzint tartalmazó tartály szelepeit kinyitották és az egész hatalmas telepet benzinnel
árasztották el. A gyárvezetőség a jepeket
azonnal leállította, a telepet pedig kiürítette.
A benzint tűzoltók szivattyúzták ki a telepről.
Pénteken este Berlinben
nagy horogkeresztes felvonulás
voR. Mintegy 30.000 ember vonult fel és haladt
el fíöring előtt.

háborúról
és a
némei—olasse—magyar
Qármassstöveíségről

(Budapesti tudósitónk telefon jelentése.) Prá?ából jelentik: Benes cseh külügyminiszter a
kamara és a szenátus külügyi vitájának befejezése után pénteken ismét nagy külpolitikai
beszédet mondott. Kijelentette, hogy nem osztja azt az aggodalmat, hogy a kisantant legújabb paktuma veszedelmes konfliktusokba

»(»dorhatja Csehországot.
— Nem lehet azt állítani — mondotta —,
hogy román—orosz háború esetén Csehországnak meg kellene szállnia a semleges Magyarországot. Végül kijelentette, hogy nem hisz a
német-olasz-magyar hármasszövetség létrejöttében.

A japán hadsereg Jehol fővárosa előtt
(Budapesti tudósitónk telefonjelentése.) Tokioból jelentik: A jeholi japán offenzíva győzelmesen halad előre. A kinai csapatok ellenállása megtört, valószínű, hogy Jehol fővárosa, Cr,eng-De-Fu kardcsapás nélkül kerül a japánok kezébe.

A tapán hadirepülőgépek pénteken délután
megjelentek a főváros felett, ahonnar a kinai csapatok fejvesztetten menekülnek. Előreláthatólag Cséng-De-Fu még oéntek éjszaka
a japánok birtokaba kerül.

Az állami belső kölcsön
A p é n z ü g y i bizottság elfogadta a Javallatot — „ A z a d 6 e m e l é s e k r e n d s z e r e fellesen csöoüt m o n d o t t "
Budapest, március 3. A képviselőház pénzügvi bizottsága ma délelőtt az állami kölcsön
felvételéről szóló törvényjavaslatot tárgyalta.
Temesvári Imre előadó Ismertette a javaslatot. A pénzügyminiszter 140—150 millió pengőben jelölte meg azt az összeget, amely a folyó költségvetési év végén mint hiány fog jelentkezni — mondotta. A hiány fedezését a
pénzügyminiszter az állami kiadások jelentékeny csökkentésével és a bevételek fokozásával, másfelől pedig a felveendő 110 millió pengős belső kölcsönnel kívánja biztosítani.
Fenyő Miksa csodálkozik, hogy a pénzügvminíczter erre az ulra lépett, hiszen már elődei idején nvilánvaló lett hoev
az adóemelések rendszere teljesen csődöt mondott

vas

Csak a jövedelemadónál lehetséges
Minden más adót le kell szállítani.

reform.

rácsot
-ablakot
kaput stb.
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Szeged

Beck Lajos: A bevételeknek 25 millióval
való fokozása nem fos olyan könnyűnek bizonyulni, mint a pénzügyminiszter hiszi. A kiadásoknak 30 millióval való csökkentése csak
pillanatnyi orvosszer.
Farkas Tibor és az ellenzéki képviselők ezután
zárt ülést kértek.
hogy a külföldi tartozásokról kérjenek felvilágosítást. 10 percig tartó tárgyalás után nyilvánosan folytatták a tárgyalást.
Kállav Tibor: Ahoz, hogy a kölcsönfelvétel
lényegéhez lehessen szólni, tiszta képet kell
kabni a deficit mostani alakulásáról. Kifogásolta. hogy a transzferkérdésbeo a helyzet
mindjobban összezavarodik ugv, hogy végül
senki sem fogja kiismerni magát.
Farkas Tibor: A pénzforgalmi eszközök szaporítása, valamint a pénz forgalmának gyorsítása és bizonyos fokú hitelexpanzió nélkül
nem tartja lehetőnek, hogy a gazdasági élet a
költségvetés csökkentett keretét is elbirja.
Fábián Béla: Ujabb és ujabb adók elpusztítják az adóalanyokat. Annak ellenére, hogy
fokozatosan bevezették a fázisrendszert, még
mindig sok a forgalmiadóellenőr és még mindig zaklatják az adózókat.

l a k a t o s , vasszerkezeíl
és a c é l á r u g y á r

Telefon 12-71.
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Széchenyi tér.

Rassay Károly: Az adóemelés és fizetéscsökkentés útját a kormány már igénybe vette, de
nagyobb pénzügyi eredményt ettől nem lehet
várni, tehát indokolt, hogy' a harmadik eszközhöz, a kölcsönhöz nvuí a kormány. Lehetővé kellene tenni a külföldiek számára, hogy
az itt zárolt számlák terhére az ország területén tölthessék nyári pihenőjüket.
Imrédy pénzügyminiszter
reflektált ezután a hozzászólásokra. Rassay indítványára kijelentette, hogy ezt propagandaszempontból megfontolandónak és megvitatandonak tartja. Ezután »» adóproblémákról
nyilatkozott.
— Tudom, hogy az adófizetés ma súlyos nehézségekkel jár az országban, a kormánynak
azonban mégis minden rendelkezésére clló eszközzel szorgalmaznia kell az adók behajtását,
hogy az állami szükségleteknek eleget tudjunk
tenni. Ismerem az adózók nehéz helyzetét, arra fogok törekedni, hogy a behajtás a termelést semmi körülmények között ne akadályozza.
Az adókamatokra vonatkozólag holnap rendeletet terjeszt a 33-as bizottság elé.
A bízol tság ezután elfogadta a javaslatot.

Értesítés?
Ezennel értesítjük nagyrabecsült vevőinket, hogy a legjobbnak elismert e r e d e t i francia

EIFOTINE
•
I Reich Mór és Fia RT. ékszerész
ezüst pucolókrém a régi áron ismét kapható. Kizárólagos raktár
Kelemen ucca tt.

74

Öngyilkossági kísérlet
120 aszpirinnel
(A Délmayyarország
munkatársától.)
Péntekre virradó éjszakán a mentők a Szentmihály-ucca 8. szám alól a közkórházba szállították Ambrus Rozália 27 éves sövényházai születésű mindenesleányt Megállapították, hogy
a leány, aki régóta foglalkozott öngyilkossági
gondolaltokkal, százhúsz
darab félgramos aszpirint vett be. Tettét rövidesen felfedezték és
azonnal értesítették a mentőket. A leány búcsúlevelet nem hagyott háltra; valószínű, hogy
szerelmi bánat miatt akart meghalni. Régóta
udvarolt neki egy fiatalember, aki az utóbbi hetekben elmaradt. Elsejei fizetéséből megvásárolta az aszpirineket és azokait egy pohárban
feloldva, bevette. Állapota súlyos.

Kétévi fogházra m m
Bsbóth Oszkárt, a felrobbant
légcsavaros autó miatt
Budapest,
március 3. A mult év szeptember
24-én borzalmas baleset történt a rókusi gyakorlótéren. Asbóth Oszkár saját találmányú
légcsavaros automobilja
felrobbant és a benne
ülő Végh Mihály és Heg esi László szerelő szörnyethalt. A szerencsétlenség miatt az ügyészség
kétrendbeli
gondatlanságból
okozott
emberölés
miatt adott ki vádiratot Asbóth ellen, akinek
ügyét pénteken tárgyalta a törvényszék Kroyrelí-íanáosa.
"Asbóth tagadta bűnösségét és azt állította^
hogy a szeremcsétlenséget váratlan kül*ö eró behatása idézte elő. K5 kerülhetett a propellerbe,
amelynek egyik szárnya levált és igy óriási
centrifugális erő szabadult fel.
A hiróság Asbóth Oszkárt kétévi
fogházra
itélte és azonnal
letartóztatta.
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HK elégetett Tóth Efonka édesanyja

MOZI

jelentkezett a rendőrségen
Az anya vallomása leányáról

(A Délmagyarország
munkatársától.)
Pénteken reggel jelentkezett a detektiveknél egy aszszony és elmondotta, hogy igen kényes ügyben
jár. Azért utazotl Orosházáról Szegedre, mert
arról értesült a napokban egyik fiától, hogy leánya, Tóth Ilona tragikus körülmények
között
meghalt. Azt szeretné tudni — mondotta —,
hogy mi igaz a dologból.
A detektive1 azonnal tisztában voltok azzal,
hogy

Belvárosi
Szombattól

Oadl
rrancisha

P
A
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jelentkezett, aki az egész nyomozás alatt nem
volt megtalálható. Kiderült, hogy az asszony
évek óta Orosházán
él egyik fiánál, újságot nem
olvas ós igy fogalma sem volt arról, hogy mi
történt
leányával.
A leánya tragédiájáról igen érdekes módon
szerzett tudomást néháiny nappal ezelőtt. A
detektívebnél nemrégen jelentkezett Tóth Ilona
egyik fiútestvére, aki elmondotta, hogy édesanyjuk Orosliázán él. A detektívek azt tanácsolták azután a fiúnak, hogy értesítse a dologról
anyját. A fiu azonban kijelentette, hogy annyi
pénze sincs, hogy levelezőlapot
vegyen, mire a
detektívek vettek egy levelezőlapot és ezen a
lapon értesítette azután afiuanyját Ilonka tragédiájáról. Ezt irla:
„Kedves édesanyám
tudatom,
hogy az Ilonkát egy ember elégelte a
moziban..."
özv. T¿tbnét na^y érdeklődéssel fogadták a
rendőrségen és megkezdték azonnal a kihallgatásait. Az asszony mindenekelőtt elmondta,
hogy
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a Korzó Mozi kazánjában elégetett
Tóth Ilonka édesanyja,

L u c i a n o Atttertinl és
Verebes E r n ő

Életre halálra

haton voltak testvérek. Ilonka 3 éves koráig
csonigyengescgben
szenvedett, 6-tól 11 éves koráig rohamosan fejlődött és ekkor megbetegedett a tüdeje. Gerincoszlopainak két alsó csigolyája befelé nőtt és ettől a leány a
nyomorék
látszatát
kellelte.
Az anya elmondotta, hogy leányával egy esztendővel ezelőtt minden
összeköttetést
megszüntetett.
Nem helyeselte kánya életmódját,
a leány pedig erről r-vn volt hajlandó lemondani. Amikor a leány keresőképes kórba lépett, nem
tartották otthon nehezebb munkára; elhatározták, hogy kézimunkára
taníttatják. Tanult is
kézimunkázni, de rövidesen abbahagyta. Cseled könyvét kiváltotta ugyan, de sehol nem maradt tovább egy-két hónapnál.
Egy évvel ezelőtt hazatért Sándorfalvára. Selyemruhái, elegáns cipői voltok. Az anyja ezért összeszidta,
hogy miért nem vett a pénzén inkább búzát,
lisztet a háztartás számára. Ilonka emiatt öszszeveszett édesanyjával, aki ezért ki akarta utasítani a házból, ö azonban kijelentette, hogy
neki is van része a házból és addig el nem
megy, amig a házrészét
le nem eszi. Néhány
hétig odahaza volt, egy napon pedig durván
megsértette az anyját, aki akkor a községi jegyzőhöz hivatta és
kiutasította házából.
A detektívek kérdésére, hogy sajnál ja-e a
leányát, ezt felelte Tóthné:
— Nem sajnálom
... mert
megérdemelte
sorsát...
Később azt mondotta, hogy mégis csak sajnálja, mert szerencsétlen
leány volt, majd arra
kérte a detektiveket, hogy adják ki heki a cselédkönyvét, legalább esrv fényképe Jegyen róla.

ármenfesitö

munkálatok

miatt

meg Icell
erösiíeni
a 1 issza
löliéséi

(A Délmagyarország
munkatársától.)
A tízenötmillió pengős állami közmunkák keretében
a kormány megfelelő összeget biztosított a borsodmegyei ármentesítés céljaira. Ehcz a munkához a kora tavasszal hozzákezdenek és igy
rövidesen hatvan-hetvenezer
hold
árterület
memtesül a vízjárás veszedelmétől. Amilyen örvendetes ennek a hatalmas területnek az ármentesitése, olyan aggodalmas
a Tisza alsó szakaszainak árvédelmi
szempontjából.
Az Országos
Alföldi Bizottság Szegeden tartott vándorgyűlésén, amelyen még Klebelsberg Kunó elnökölt,
igein behatóan foglalkoztak a szakértők a kérdéssel. Megállapították, hogy a
borsodmegyei
szabályozás
következtében
az alsó Tisza
mentén
levő városok és községek árvizveszedelme
erősen fokozódik.
A Tisza folyása ugyanis a borsedmegyei hatalmas árterületek megszüntetése után jelentékenyen meggyorsul. Az a hatalmas viztömeg, amely tavasszal ezen a nagykiterjedésű árterületen helyezkedett el, most az
uj medertöltések között egyszerre zudul majd
le. Eddig általában az volt a helyzeti, hogy a
felső Tisza tavaszi víztömege valamivel későbbéin ért ide, miint a Kőrösök és a Maros árja
és igy nagyobb zavarokat nem okozott. Veszedelem csak akkor volt, ha vagy a Kőrösök és a
Maros árad'sa kezdődött később, vagy pedig
a felső szakaszon állt be korábban az olvadás
és igy a két viztömeg egy szere ért az alsó szakaszokhoz. Ez volt a helyzet a mult évben is,
amikor, mint emlékezetes, a Tisza vízállása
meghaladta az összes eddig mért nivómagasságokat.
A földmüvelésügyi mímiszllériumban gondos
számításokat végeztek, mielőtt elrendelték volna
a borsodmegyei ármentesitést. A számítások
eredménye nagyjából megnyugtató, ez azonban
nem szünteti meg az alsó Tiszavidekek lakossá-

gának jogos aggodalmáit, hiszen az Alföld klímája igen szeszélyes és ha megtörténhetett,
mint ahogy elég gyakran meg is történit, hogy
a két ár Szeged körül találkozott, a szabályozás
után ez még gyakrabban megtörténhetik.
Az alsó Tisza vidékének tehát alaposan fel
kell készülnie a fokozódó veszedelem elleni védekezésre. A védekezésnek egyetlen elképzelhető módja a tiszai töltések
megerősítése cs
felemelése. A szakértők megállapítása szerint
Szegeden, a töltés városi szakaszált legalább egy
méterrel meg kell magositani,
mert a mult évi
ár is olyan magas volt már, hogy a Stefánia
töltésien lévő fal nyílásait befalazták, különben
a víz befolyt volíia a városba.
A polgármester nemrégen érdeklődött Budapesten, hogy a város kaphatnia-e pénzt a kormánytól ebez a munkához abból a tizenötmillió pengőből, amelyet közmunkákra
szántak.
Megtudta a polgármester, hogy a kormány ebből a pénzből csak meghatározott időn belül
visszafizetendő kölcsönöket
folyósát és igy Szeged nem gondolhat arra, hogy részt kapjon a
munkalehetőségekből.
Most
a
borsodmegyei
szabályozással
kapcsolatban az érdekelt ármentesitő társulal'ok
is foglalkoznak a szükséges védekező munkálatok*e1őkés7iiésének: kérdésével. A szegedi ármentesitő társulat értesülésünk szerint be is
jelentette igényét a földmüvelésügyi minisztériumban jelentékenyebb összegű államkölcsönre, hogy töltéseit megfelelő magasságra emelhesse, az érdekelt tiszamenti községek és városok szintén megmozdultak, hogy idejekorán
szembe szálljanak az esetleges árvizveszedelmekkeL

Kürm&ndy
Mátyás országgyűlési képviselő
pénteken meglátogatta a polgármestert, akivel
közölte, hogy Csongrád és Szolnok képviselői

1 » .
megbesaéWs tartására kérték fel a földművelésügyi minisztert. A minisztT összehívta a
jövő hétre az érdekeltségek képviselőit, hogy
a minisztérium szakértőivel együtt tárgyalják
mer a tennivalókat Ajánlatos lenne tehát, ha
Szngad is képviseltetné
magát ezen a megbe-

Ceszállitott

árban

kedvező

szélésen.
A polgármester kijelentette, hogy a megbeszélésen feltétlenül képviseltetni fogja a várost,
mivel Szegedet talám a legközvetlenebbül érinti
ez a rendkívül időszerű kérdés.

részlet fizetésre

1933. évi modeliü Waffenrad kerékpárt

beszerezheti.
képviselet)

Legújabb rádiókat, gramofont. Amerikai HoyalRemingfon írógépel
Nagy gumi éa alkatrész raktár
| P K s ő árban.
Javlté mOhefy. m

Kelemen Márton

Szeged régebbi

városkénének

Az Alföldkutató Bizottság ós *
Márnökegyesület szegedi osztálya által rendezett városrendezési előadássorozat kerít ében pétiteken délután
dr. Cs. Sebestyén Károty, a szegedi
mnzeum igazgatá-őre tartott igen érdékes elöadás.t Szeged régi városképének kialakulásáról. A vetített képekkei kisért előadást vita követte.
Hozzászóltak a kérdéshez PfeiferElek,
Regdon Károly és Tóbiás László.

Hpoila

melleit.

kialakulása

Reizner János is azt mondja, Szeged története
cimü müvében, hogy a város nemcsak az alapítás
korában, de még századokon keresztül is valóságos sziget volt a Tisza árterének szigetein feküdt.
A város kiHőnbőző részeiben a föld mélyében elsúlyedt hajókra és hajórészekre akadtak, tanúságául annak, hogy ott valamikor vízállások voltak.
A régi város több helyen sok méternyi vastagságban mesterségesen feltöltött rétegeken ós némely
szigetszerű helyekre épült Még a 15. században is
a város töbib külön szigeten feküdt s e szigeteket
elválasztó ereken és mocsarakon mindenféle áthidalások vezettek.

Cs. Sebestyén Károly mindvégig nagy érdeklődéssel hallgatott érdekes előadását a Délmagyarország közli a nyilvánossággal. Az elő- Hogy kik voltak e helyen az első települők, kik
építették itt az első házakat azt nem tudjuk. De
adásból alább közöljük az első részletet.
hogy miért fejlődött ez a telep nagvra, annak okét
Az a földterület, amelyen ima Szeded városa elég valószínűen megmondhatjuk. Magyarország
fdtszik és ennek közvetlen környéke, a legrégibb területén már az őskortól kezdve igen fontos kekortól fogva mindig lakott voJt. Már a történe- reskedelmi ntr.k vonultak keresztül s ezeknek kelem nWtti őskorban is laktak itt emberek. A kö- letkezési alapja, a legfontosabb életszükségletnek,
zeli tápéi réten a Lehő szigeten az ujabb kőkor- a sónak szállítása volt. Ezek a régi sóutak pedig
szak embere lakott
Szüléim a rézkorból való mindig a folyók irányához igazodtok. Az erdélyi
szerszá.moknt találtak és a szorosédos Szentiván, és máramarosi sóbányákat már a rómaiak előtt
Rzőnrg és Deazk dombos szigctvonulatán a bronz- művelték s ezeknek a sóját a Tiszán és a Maroson
kor idején már népes községek voltak, melyek- szállították le. Szegednél tehát két nevezetes kenek sok-sáz sírból álló temetőit nemrégen ásta ki reskedelmi útvonal találkozott s ezért feltételeza szegfldi muzeum. Amikor a történelmi időszak hető, hogy az árterületből itt kiemelkedő legnafénye kezd derengeni a magyar Alföld felett, a gyobb szigeten keletkezett telepnek a felvirágzásáh-wlakó jazigok laknak a város területén, sőt
sa ezekkel a kereskedelmi utakkal, illetőleg a sóa rómaiaknak is volt valami közük ehhez a föld- szállitással volt valamilyen összefüggéssel.
darabhoz, mint látni fogjuk. A népvándorláskor
A Tisza mentén sűrűn találni
népeiről tanúskodnak a nagyszfiksósi
germán
aranykincs é* a város körül feltárt n agyterjed elmü hnn-avar temetők. Ez utóbbiak közül az egyik
a ballagitói Kundombon, a másik a felsővárosi
Makkoserdőben van. Nemcsak egy, hanem számos nép lakott már ezen a földterületen a magyarok megjelenéséig.
Hogy miért éppen

6ZCB a helyen keletkezett az
elsé nagyobb település, amelyből később
város
lett ás miért nem másutt, ez rögtön megvilágosodik. ha a városról és környékéről felvett régi vizrajzi térképeket tanulmányozzuk. A Duna—Tisza
közének magasabban fekvő platója ezen a vidéken éppen csak egyetlenegy ponton érte el a Tisza
jobb partját, a mai városnak ama részén, amely
körülbelül a Stefánia-sétány felső részétől egészen
a vizmütelepig terjedt. Mindenütt másutt viz és
mocsár határolta a Tiszát és a Marost, felfelé és
lefelé nagy darabon. Ha tehát valakinek érdekében volt, hogy * Tisza és a Maros szöge táján települjön, őrhelyet, telepet, várost létesítsen, az
csak ezen az egy ponton volt lehetséges.
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kerek és négyszegletes tornyokkal, kapukkal e»
lőróses magas falakkal ellátott várrá építették ki.
Ez a nem nagy terjudebnü vár hamar megtelt épületekkel, raktárakkal s csakhamar, talán már
száz év múlva, szűknek mutatkozott, mert ez a
fontos hely bizonyosan másakat is vonzott ide s
a lakossága idővel megszaporodott. így keletkezett
aztfrn a szigetnek a várral szomszédos, délre fekvő nagyobb részén a vár snburbiuma, a vár alatti
nvilt város, amelyet alkalmasint a vérnépek és
hospiterek alapítottak. Elég korán népesedett be
ez a sziget is, ezt bizonyítja az, hogy a templom
(« nemrégen lebontott Szent Demeter egyház) a
13 század elején már fennállott. Ezt a nyilt városrészt később a 15. században földsáncoal és árokkal vélték körül. A sánc tetején
palánkkerités
volt s erről nevezték el est a területet
Palinknak
így hívták ezt a városrészt egészen a nagy árvízig.
De csakhamar megtelt a második szigetrész is
házakkal, kertekkel s nem maradt rajta hely a
gazdálkodásra. Ezért a gazdasággal foglalkozó
városi lakosok kénytelenek voltak más alkalmas
terület után néznii. Bkkor szállták meg a szegediek
a többi szomszédos szigetet Már abban az időben
történhetett valamilyen foglalkozásszerü szétosztódás is, amely aztán még évszázadokon keresztül is megmaradt. A Palánktól délnyugatra feküdt
egy, az elsőnél jóval nagyobb sziget de nem a
Tisza partja mellett, mint amaz, hanem beljebb;
erre a szigetre telepedtek le az állattenyésztőföldmivelő gazdák s ott lassanként kialakult egy
egész külön városrósz, amelyet régebben
Alsó
szigetnek, inferior Zegednek, 1422-ben Alzegedinónak, ma Alsóvárosnak neveznek.

Divatos kötött
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Ötszáz pengő

(A Délmagyarország
munkatársától.)
Neb i n y héttel ezelőtt Ungl János kocsmáros feljelentelte a rendőrségen Kopasz Lajos nevű isőskori földvárakat.
merősét azért, mert Kopasz elsikkasztott 500
Valószínű tehát, hogy ezt a szegedi ősi telepet is pengőt. A feljelentés szerint a kocsmáros borvácsakhamar ilyen földvárral erősítették meg s ezt
sárlásra ad l a át az ötszáz pengőt Kopasznak,
a földvárat fejlesztették a telep fontosságának
emelkedésével kapcsolatban
előbb erődítéssel, aki nem vásárolt rajta bort de vissza sem
adta a pénzt Ugyanekkor levelet kapoitt a
majd kéőbb valóságos várrá.
rendőrség a feljelentett Kopasztól, aM azt kta,
Tudjuk, hogy a rómaiak is »agy arányokban
hogy öngyilkosságot
követ d. Arendőrségsoművelték az erdélyi sóbányákat s a kitermelt sót
káig kereste, de Kopasznak nyoma veszett.
nagy részben vízi utón a Maroson és a Tiszán
Most azután kiderült, hogy Kopasznak eszeszállították le a Dunához. De kereskedelmi hajóik
is jártak a Tiszán és a Maroson. Szegednél akkor
ágában sem volt öngyilkosságot elkövetni. A
valószínűleg fontos átrakó hely volt, ahol a felfelé
feljelentés óta a város külöböző részcin bujkált.
haladé nagyobb hajókról a Marosba feljáró kisebb
Péliteken egy detektív felismerte a külvárosban
bárkákra kellett átrakni az árukat. A Maros hal
és előállította a központi ftgyeVeHen. Kopaszt
partfa mentén lefelé húzódó római nt is itt a TiőrizMbe vették.
szánál ért véget. Valószinüleg volt a végénél A'kelő heíy is, amely csak Szegednél lehetett Mindebből méltán arra lehet következtetni, hogy a rómaiak is ismerték és birtokolták ezt fontos pontot talán meg is erősítették a maguk módja szerint. Erre látszanak mutatni azok a római korbeli épitkezési nyomok, amelyek a régi vár helyén a földből kikerültek.

Nézze meg

Mikor a népvándorlás viharának elvonultával
uj állam alakult a régi Dácia és Pannónia területén, a Tisza—Maros szegének ez a fontos földrpir? pontja bizonyosan újra jelentőséghez jutott. A
amelyből Keresztúr, Gyála, Szentivón, Szőreg és magyarok, akik valószínűleg igen korán szállták
Szí »egyház községek szigetiét emelkedtek ki a meg ezt a vidéket is, bizonyosan a sószálldtó ut
múltban. A Maros jobb partján hasonló volt a biztosítására telepedtek le itt. Reizner szerint kétségtelen, hogv Szegedet már Szent István király
helyzet;
egészan Hódmezővásárhelyig egy tó volt jelölte ki az Erdélyből szállított só egyik országos
az egész vidék. A Tisza jobb partját messze fent- raktárául. A közte és Ajtony között kitört háboről nagy szélessegben elterülő árterület és állan- rú okát is nz képezte .hogy Ajtony a királyi sódó mocsár kisérte le egészen a mai Tiszíj Lajos- szállitmányokból Csanádon vámot s-edett, illetőkörwt felső végéig Tápé külön emelkedett ki eb- leg a Szegedre szállítandó sót lefoglalta.
A magyarod első telepe bizonyosan
ből a mocsárból egy külön szigeten s a mai Felsőváros területén is rolt néhány kisefclvnagyobb
az a sziget
sziget
Lefelé Is el volt mocsara sodva a Tisza
Jobb partja. A mai vizmütelep táján szakadt ki a
volt, amely közvetlen «Tisza partja mellett, a kéTiszából egy hosszú keskeny mocsár, amelynek
sőbbi vár és Palánk helyén volt.
A feltételezett
egyik ága a mai Szukováti-térig nyúlt, másik ága
földvár a sziget északi végén volt s ezt a magvapárhuzamosan a Tiszaval a mai Boldogasszony- rok a 13. század közepe táján, valószinüleg IV. Bésugárut irányában húzódott le egészen a Boszor- la király uralkodása alatt, kőből és téglából való,
kány-szigetig.
A Tisza egész balparti vidéke Kíszombortól Obébáig és Szegedig egyetlen
nagy árterület és mocsár volt,
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mert minőségben ez vezet!

III. 4
kétségbe, amely ugyancsalt segítségére sietett a
tagoknak az elnökjelölt személyének ajánlásával.
— Miután pedig az én felfogásom szerint a
Lioyd-választmány és jelölő bizottság eljárása teljesen szabályszerű * és korrekt volt, önmagától
megdől az, amit a cikkíró Vértes Miksa nevével
A Délmagyarország csütörtöki számában Cs, kapcsolatban mond.
gyönyörű
P. aláírással cikk jelent meg, amely a Lloyd-Tár— Mert az, hogy a Lloyd különszobájában,
színekben
sulait elnökválasztásával kapcsolatban a kereske- vagy a Dreherben, vagy akár a Kassbam ülnek
dői egységes front problémáját tárgyalja és ugy össze Lloyd-tagok és beszélik meg az elnökváállítja be ezt a problémát, mint amely az elnök- lasztás esélyeit és latolgatják, hogy ki lenne az
választással együtt volna megoldandó.
alkalmas elnök, azt hiszem, teljesen mindegy.
cégtâblâs
A cikknek, ha nem is szigorúan tárgyilagos,
Sőt ha a kettő között disztingválni akarnék, azt
de mindenesetre konciliáns hangja, szemben az
Széchenyi (ér 15.
is mondhatnám, hogy sokkal nagyobb súlya van
elnökválasztást már előbb más lapokban tár- annak, ha 40 ember a Dreherben foglal állást Vérgyaló közleményekkel — amelyek talán akaratla- tes mellett, mintha 5 ember a Lloydban egy mánul, de kétségtelenül kidomborították azoknak
sik elnök mellé köti le szavát. Sőt, én azt is sza- aki a legtöbb szavazatot kapja a közgyűlésen.
agresszív jellegét — dicséretet érdemel; viszont
bályosnak és ugyanannyira jogerősnek ismerném
Hogy ón minden más jelölttel szemben Vértes
számos olyan téves beállításból kifolyó feltételeel, ha holnap a Hágiban egy másik kereskedőeso- Miksának jósolom a legtöbb szavazatot, azért
zést, illetve megállapítást tartalmaz, amelyek
port egy másn'k elnökjelölt mellett foglalna ál- nincs joga reám a cikkírónak haragudni, amintnemcsak hogy nem helytállók, de alkalmasak ar- lást
hogy én sem ábrándítom ki abból a meggyőzőra, hogy a jelszóként használt „egységesség" hedéséből, hogy az ő jelöltje győz. Mert hogy van
— Végül pedig abban is egyetértek a cikkírólyett egyenetlenséget szítsanak. Egészem bizonyos,
jelöltje, akárhogy titkolja is, az bizonyos.
val,
hogy
minden
korteskedés
dacára
is
az
lesz
a
hogy ez utóbbit sem a cikkíró, sem a „kedvezméCs. P.
Lleryd és hangsúlyozom ar. egységfront elnöke
nyezett" nem akarják.
Az egységes kereskedői frontnak feltétlenül
életre és valóságra hívandó eszméjétől ma már
minden kereskedő, de a kereskedőkkel nexust tartó lateinerek, nagyiparosok, gazdák is annyira át
vannak hatva, hogy szélmalomba rcnak mondható
az a törekvés, amely ennek a gondolatnak olyanokat akar megnyerni, akik amúgy is sziwél-lélekkel ennek az eszmének a harcosai. Nem szabad egy pillanatig sem feltételeznünk a LloydA DÉLMAGYARORSZÁG
ANKÉTJE
Társulat tagjairól, hogy útját akarnák állani ez
Baké László és Wimmer rtllöp hozzászólása
eszme érvényesülésének, még ha nem is tudnánk
azt, hogy a Lloyd-Társulat választmánya máris
(A Délmagxjarország
munkatársától.)
A gáz- ményt nyilvánítsak. E kérdés nem elég tisztán
elfogadott részletes tárgyalás alapjául egy a tár- gyári pénzek felhasználása ügyében megkez- áll előttünk azon szempontból, hogy — noha
sulat ügyésze által mély elgondolással kidolgodett ankétünkhöz két ujabb hozzászólást kap- nagyon szimpatizálok a polgármester ur azon
zott, meggyőző logikával felépített elaborátumot,
felfogásával, hogy ezért a pénzért valami „álamely kifejezetten megjelöli az utat, amelyet kö- tunk, Bakó László református lelkésztói és
landót" kellene teremteni — mégis nagyon súWimmer
Fülöptől,
a
szegedi
kereskedelmi
és
vetve a Lk>yd-Társulntban az egységes front esziparkamara elnökétől. A két nyilatkozatot itt lyosan esik latba az a kérdés, hogy valóban
méjét valóra válthatjuk.
helyes-e az az eljárás, amely szerint az olasz
Eddig tehát a cikkíró úrral egy uton haladunk, közöljük:
kölcsönért hátramaradt részletek és kamatok,
konklúziókat
illetőleg azonban ataink szétvalamint a függő kölcsönök után járó kamaágaznak, éspedig nem is derék, vagy tompa, de
Bakó Lászlót
tok csak a 3 millió kölcsönből fedeztessenek és
határozottan egyenes szögben abban az esetben,
— Az sa érzésem, hogy többé-kevésbé elmé- igy a meglevő kölcsönök kamataim újból kól-«
ha magáévá teszi a keddi értekezleten meglepő
számban résztvevő Lloyd-tagóknak egyébként leti értékűek azok a javaslatok és tervek, ame- csönt vegyüiK fel.
nem kifogásolható véleményét, hogy fenti felada- lyek az 1,400.000 pengő felhasználásáról szól— Mindazonáltal mégis oda nyilatkozom«
tok, problémák megoldására csakis és kizáróla- nak. A 3,000.000 pengőt ki kell ugyanis kapgosan Vértes Miksa ur személye alkalmas. Ez már csolnunk még ebből az elméleti vitából is, mert hogy befektetésként elsősorban a Mars-tér rendezendő, mintegy 400.000 pengő költséggel. Nanem tárgyilagosság Cs. P. nr, ez már korteske- annak a rendeltetése adva van: kifiizeini
belőle
gyon örültnék, ha szakemberek hozzájárulnának
dés, amelynek ez a módja talán joggal kritizál- a terhes feltételű
függőkölcsönöket.
ahoz, hogy a tér kövezése a helybeli téglagyáható, de kissé bántó is azokkal a Lloyd-tagokkal
— Tudtommal a városnak már regebben rak ajánlata szerint a legjobb minőségű élére
szemben, akik ed ég merészek másvalakit is elhivatottnak találni a vállalt feladatok elvégzésére! esedékessé vált olyan kamat- és illeiéktarta- fektetett Klinker-téglával végeztessék, azon
Végre is a Lloyd-Társulat 240 tagja kivétel nél- zásai vannak, amelyeket mindent megelőzően nagy előnynél fogva, hogy ez esetben a 400.000
kül intelligens kereskedő, nagyiparos, laiteiner, rendezni kell a zavartalan életmenet érdekében pengő majdnem teljességében itt maradna a
tisztviselő, akikre nézve kifejezetten sértést je- és főként azért, hogy a most még várakozó ál- városban.
lentene annyi
Jndicinmnak
kétségbevon áisa, láspontra helyezkedett hitelezők megváltozta— Második állandó jellegű befektetésnek
amennyi megkívántatik ahoz, hogy megállapít- tott magatartása következtében meghat arra ne
sák. hogy ki az, akit egyéni megítélésük szerint kerüljön a sor, hogy a hatvan, illetőleg a nyolc- minden ellenvetés dacára egy modern, a legtöa legmegfelelőbbnek tartanak a vezetésre. Tisz- van percentes községi pótadót még magasabbra kéletesebben
létesített strandfürdő
mellett emetelet tehát a véleményeknek, ha azok ellentétesek kelljen emelni. Ha mégis maradna pénz ezek- lek szót, mivel egyenesen elmondom, hogy amig
is és akár a Dreherben, akár a Kassbao a lakolnek a fennálló tartozásoknak kifizetése után is, a többi alföldi város még artézi kutakkal is
tak ki.
strandfürdőt létesített, addig mi, akiknek az
Itt nincs szó tömegekről Cs. T. ur, itt 240 in- azt csak olyan beruházásokra szabad fordítani, Úristen a Tiszát ezt a világnak legjobb fürdőamelyek
nemcsak
közérdekűek,
de
azonnal
és
telligens úriemberről van szó, akik együttesen a
L'oyd-Társulatöt alkotják, akiknek nincsen szük- közvetlenül hasznot hajtók is. Megítélésem sze- vizét ad'.a a nagyszerű természetes stranddal,
azt az^amnyira meg nem felelő mai K *iységük irányításra, akiknek szuverén joguk, hogy rint ezek a következők lennének:
zetet tartjuk
fenn
strandfürdő
jelzéssel.
azt a tagtársukat fogadják vezérüknek, akit erre
1. A központi ravatalozó megépítése, ideértve
a legmegfelelőbbnek tartanak. Ez a vezér pedig a központi temetők létesítését is. Ez szolgálja Ugy tudom, hogy Fenyő tanácsos ur, akit a
város ennek a kérdésnek tanulmányozására kibizonyára különös örömmel fogja maga mellett
látni azokat az invendózus tagtársait, akik fej- az egész közönség érdekét városrendezési, köz- küldött egy a fennálló körülményeknek minadatában eszméikkel, gondolataikkal az átlagot egészségügyi és szociális szempontból egyaránt den tekintetben megfelelő tervet dolgozott ki,
meghaladó mértékben támogatják.
F. Y. és mihelyt megvan, azonnal megkezdi önmaga amelyet még ki kellene egészíteni, hogy annak
törlesztését, amint ezt Debrecen példája is iga*
hátterében parkot kellene létesíteni, később taHogy az elnökválasztás nyomán keletkezett és zolja.
lán szállodával
is, ami azonban egyelőre fölöshosszúnak ígérkező vitát lehetőleg megkurtítsuk,
2. A piackérdés rendezése a Mars-tér
kikôve- leges, mert szállodák rendelkezésre állanak és
bemutattuk a fenti sorokat az előző cikk írójának, zésével. De itt hangsúlyozni kell, hogy az egész
akit F. V. ismételten aposztrofál. A válasz a kö- Mars-tér kikövezésével, ami viszont nem zárja 2—3 nagyobb motorcsónak az átkelést kényelmesein elvégezhetné.
vetkező:
ki azt, hogy az egyes parkrészlettek beiktatásá— A cikk bevezetésével nem foglalkozom,
— Ismétlem ez alkalommal, hogy modern
mert teljesen egyezik azzal, amit én mondot- val történjék, ami momentán a költségek csök- és tökéletes strandfürdővel — az egyetlen ténytam. Egyek vagyunk abban, hogy a kereskedői kenését vonja maga után, de lehetőséget ad az leg célravezető mód, hogy Szegednek idegenegységfrontra múlhatatlanul szükség van és an- okvetlenül elkövetkező terjeszkedésre is. A piac- forgalmat biztosítsunk. Garantálni
merem,
nak megvalósítása a legsürgősebb kötelessége a kérdés rendezése nélkül Szegedről mint igazi
hogy
május
15-től
szeptember
15-ig
állandóan
kereskedőtársadalomnak, főleg azoknak, akik az nagyvárosról nem is beszélhetünk.
nagy idegenforgalma volna az ilyen strandfüregyes kereskedelmi érdekképviseletek élén állnak.
3. Az ujszegedi parton, megszün testvén a mos- dőnek.
Amit azonban a korteskedésről mond F. V., abban
tani elaprózott strandokat, egy hatalmas és a hyönmagával jön ellentétbe, nemcsak velem. Mert
— Ide is 400.000 pengőt gondotok, a többi pénzmegfelelő városi strand
ha igaz lenne, hogy a 240 intelligens Lloyd-tag: giène követelményeinek
nek
egy része pedig a legsürgősebb
és igazán
kereskedő, nagyiparos, lateiner és tisztviselő ön- létesítése, amely viszont az idegenforgalom elkerülhetlenül
elvégzendő
uccarendezcsekre
magától is meg tudja állapítani, hogy kit vá- szempontjából szolgálná az egész város érdehasználandó ugy, hogy megmaradna 3—400.000
lasszon meg elnökül, akkor mire való volt a je- két
pengő
mint „vastartalék" olyan célból, hogy
lölés. Ha egyes nevek előtérbe tolása „kifejezetSzeged városát ne érje minden hónapban az a
ten sértést jelentene" és a judicium kétségbevoWimmer Fülöp:
szégyen, hogy hivatalnokait nem tudja kifizetnását, ugy ezt a sértést a Lloyd választmánya követte el elsősorban, amely egy jelölő bizottságot
— Nem szívesen felelek meg azon felhívás- ni, ezt természetesen oly módon kellene kezelni,
delegált a megfelelő személy kijelölésére és a
nak, hogy az 1,400.000 pengő gázgyári pénz hogy a tartalékból történt kifizetés azonnal újLloyd-tagok iudiciumát a jelölő bizottság vonta legmegfelelőbb felhasználására nézve véle- ból pótlandó volna.

Q Lloyd-Társailat
elnökválasztása és az egységes
kereskedői front
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Bárányi főispán a tervezetről — Armaximálás helyeit árminimálás
(A Délmagyarország
munkatársától.)
Baraiiyí Tibor főispán, aki Budapestről \*iló visszaérkezése ntán gyengélkedése miatt csütörtökön
rtem jelcint meg hivatalában, pénteken hivatalos
órákat tartott és budapesti útjáról néhány igen
érdekes részletet közölt. Elmondotta, hogy a különböző minisztériumokban neon kevesebb,
¡mint negyvenölt szegedi ügy elintézését szorgalmazta, amelyek közül a fontosabbakról a
Délmagyarország
pénteki számában beszámoltunk.
A főispán budapesti ut jának egyik fontos célja
nz volt, hogy a paprikamonopólium
tervéről tájékozódást szerezzen. Erre vonatkozólag a következőket mondotta:
— A szegedi paprikaérdekeltségek között nagy
í j a i m a t keltett a paprikamon.opóliiiTn terve,
iiegité''"""Ti szerint alaptalanul.
Ez a terv,
nhogyan én ismerem, a paprikával foglalkozó
lakosság érdekeit kívánja szolgálni. A nyugtalanságot valószínűleg az okozza, hogy az érdekeltek nem ismerik pontosain a terv részletei: és ír'?ncióH, vagy pedig téves felvilágosi-

tusokat kaptak.
— A tervezett monopólium nem azt jelenti,
hogy a kormány a paprika árát
makszimálni
kivámja, hainem ellenkezőleg, a monopólium segítségével árminimumot
kíván
megállapítani.
Ez pedig azt jelenti, hogy a termelők a paprika
kilójáért a megállapított
minimumnál
kevesebbet nem
kaphatnak.
— Téves az a hir is, mintha a kormány korlátozni kívánná a paprikával beültethető területek nagyságát, mintha csökkenteni kivánná a
termelést. A tervezetnek éppen ellenkezőleg az
a célja, hogy a kistermelők érdekeit védelmezze
meg, hogy a jövőben a nagybirtokasok ne foglalkozhassanak nagyméretű paprika termeléssel
és ezzel ne veszélyeztethessék a kistermelőket.
Megbeszéltem a minisztériumban, hogy
rövidesen összehívom Szegeden a
paprikaérdekeltségek képviselőit,
akik előtt a minisztérium
egyik osztálytanácsosa fogja részletesen ismertetni a kész tervezetet. Meg vagyok győződve
róla, hogy az értekezlet után megváltozik a
hangulat.

Kiváló minőségű

olcsó
divatos blúzok
selyem és kötött

lusztig Imre
harisnya, kötöttáru üzletében

Széchenyi - lér a.
Ttsza-szálló mellett.

u

Gyomor- és bélzavaroknál, étvágytalan*
sógnál, szoru'ásnál, iölfuvódásnál, gyomorégésnél, felböfögésnél, szédülésnél, homlokfájásnál, hányingernél 1—2 pohár természetes
József* keseröviz alaposon kilísztitja
POROSZ K O K S Z Trlefnn 11-26 »Ferenc
az emésztőutakat. Közkórházi jelentésekben
SALGO SZÉN
$ SzUstván-lér* olyassuk, hogy a Ferenc József vizet még a
Csak prima á r u ! _
_
_ DOROGI BRIKETT Parisi-körnt 35 lekwő betegek is nogyon szivesen isszák és
általánosan dicsérik. A Ferenc József keserűvíz gyógyszertárakban, drogériákban és fűszerüzletekben kapható.
B.I
— Martin Mauricc: Szerelem, örök titok —
Délmagyarország-köicsönkönyvtár.
— Kiszurta verekedés közben — a saját szemét Gát József és Kozma János csongrádi legé— Gál Jenő előadása. A MIEFHOE első már- nyeket azzal vádolta az ügyészség, hogy verekeW WW ^Szombat. Róm. kath. Kázimér. Prot
Kázmér. A nap kel 6 óra 36 perckor, ciusi előadóestjét a zsidó hitközség dísztermében
dés közben esernyővel kiszúrták Kókai Rókus
tartja szombaton este fél 9 órai kezdettel. Dr. Gál balszemét. Az ítélőtábla Kovács-tanácsa pénteken
nyugszik 5 óra 49 perckor.
Jenő országgyűlési képviselő tart előadást. Belé- felmentette a két legényt a snlyos testisériés vádpődíj nincs, vendégeket szívesen lát a vezető- ja alól azzal az indokolással, hogy nincs ellenük
ség
bizonyíték és valószínűnek látszik, hogy a sértett
A Metoorologiai Intézet jelenti este 10 órakor:
— Előfizetői között értékes jutalmakat oszt
saját maga szúrta ki a szemét. Kókai Rókus
Többnyire borult idö, déli légáramlással, hőemel- ki a Délmagyarország. Nézze meg kirakatain- ugyanis nyitott késsel a kezében hadonászott és
kodés, helyenként és időnkint esők.
kat a Széchenvi-tér 2. alatt. Fizessen elől
eközben felszurhatott a szemébe.
Időjóslat a Délvidékre: Változékony, enyhe
— Evangélikus egyházi hirck. A vasárnapi is— Előfizetői között értékes jutalmakat o«zt
idő csapadékkal.
tentiszteletek sorrendje: 9 órakor ifjúsági istentisztelet a templomban középiskolai tanulóknak, ki a Délmagyarország. Nézze meg kirakatainkat a Széchenyi-tér 2. alatt. Fizessen elől
— Gyümölcs éf»zoü tanfolyamok a tanyavilág- 10 órakor gyülekezeti istentisztelet, 11 órakor vaban. A győriszéki iskolánál szervezett gyüinöl- sárnapi iskola az elemi iskolában. Délután 3 óra- • W W W — P B E M I I l l J B I U l M f l I M I I I I I I I M . • • ' — — f i
csészeti tanfolyam tegnap befejeződött. Bodó Pál kor bibliaóra a középiskolai tanulóknak az elemi
•tanfolyamvezető beszámolt a végzett munkáról, iskolában, 3 órakor a Leányegyesület bibliaórám a este 8 órakor tartfa
Itöbner József népművelési titkár és Tóth Gábor ja a lelkészi irodában, fél öt őrakor a háztartási
alkalmazottak bibliaórája, délután öt órakor valigazgató intézett buzditó szavakat a hallgatóságnagytermében
lásos est a templomban. — Minden szerdán délhoz. — A szatymazd tanfolyam záróünnepélyén
dr.
Széltelybidy
Ferenc
közremltfíődftsével.
ioo
Simsay István tani tó ismertette a tél folyamán után 6 órakor Írásmagyarázat a templomban.
végzett munkát. Kiss Károly tanfelügyelő mél— Az ITjszegedi Népkör előadása. Szombaton
tatta az előadók munkásságát A záróbeszédet 7 órai kezdettel tartja meg az Ujszegedi Népkör
Hiibncr József mondotta. Utána Virág Vince plészakelőadását a Liget-vendéglő helyiségében.
bános köszönetet mondott a népművelési bizott- Okályi Iván kertészeti intéző „A gyümölcsfateleságnak a tanfolyam megszervezéséért, a DMKE- pités a gyümölcs értékesítése szempontjából"
nek és az Alföldkutató Bizottságnak a támogatáscimmel tart előadást.
ért.
x Jövőjét és jellemét ntolsó meghosszabbítással
— Előadás. A Felsőipariskolát Végzettek még csütörtökig megtudhatja Széchenyi-tér 16.
Singed, Kossuth Lajos sugárut 8.
Egyesülete az ipartestületben ma este 8 órai kezdettel előadást rendez. Előad dr. Gottsdiall SánKis
dor Viktor. Belépődíj nincsi
A
szegedi
ipar
és kereskedelem
érdekében és
— Görög katolikus mise. Vasárnap délelőtt fél
vasárnap ismét ujitást vezet be a
10 órakor a Lechner-téri kápolnában görög szer- védelmében
Délmagyarország.
Bizonyos
időközöntartású katolikus szentmisét mond magyar nyelven dr. Toma László makói görög katolikus es- ként szakmák szerint csoportosítva közölni fognyilik
m e g
peres-plébános.
juk szegedi kereskedők és iparosok
névjegyzéa
— Frontbarrosok közgyűlés«. A frontharcosok
két. Dokumentálni
akarjuk, hogy az ország mászegedi főcsoportja március 19-én, az ipartestületi
sodik városában
igenis
minden
szakmának
székház nagytermében tartja tisztújító közgyűlé- vannak elsőrendű képviselői, akik bármely más
az
sét. A közgyűlés után, — amely fél 11 órakor kezdődik —, bajtársi összejövetelt rendez a szövet- város, tehát Budapest iparosaival és kereskedőivel is felveszik a versenyt, akár az áruraktár
ség és megvendégeli az Ínségben szenvedő bajgazdagsága és sokfélesége, akár az ízlés
finomtársakat
sága, akár a kiszolgálás előzékenysége,
akár az
árak szolidsága tekintetében.
Ebbe a névsorba,
amelybe nagyon szerény díjazásért minden ke(volt Renaissance)
reskedőt és iparost, aki jelentkezik
és akit képességei, a szegedi gazdasági életben
elfoglalt
Olcsó kávéházi árak.
pozíciója
és hirneve
erre képesítenek, felHangulatos zene.
tétlenül
felveszünk.
A vásárlók
figyelmét
Záróra
minden nap reggel 4 órakor.
pedig
ismételten
felhívjuk
a
szegedi
kereskedelem
és ipar elismerten nagy
versenyképességére, teljesítő
erejére,
továbbá arra a
lilnden nap zenes 5 öral tea:
mérhetetlen
fontosságra,
ami ahoz
fűződik,
Tea személyenkint zenedijjal együtt 7 Q fjj]
hogy szükségleteinket
más városban, vagy peTea és sandvich v. teasütemény
Szeged, Kelemen ucca 12. dig itt Szegeden, a mi kereskedőinknél és ipa- v. kávé és kalács
rosainknál szerezzük-e be.

Hir&te

Az idö

A Máv „Hazánk" Dalkör
hangversenyét
Modern fazon, modern huzat,
szolid kárpitos munka

Rubin kárpitot^

Címtár

MA

Kass-szállí épületében

M \ divatcipök 6 ' 5 0

Férfi cipők 8 - 5 0

H A - H A cipőáruház

Intim-kávéház

n i .
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Az újszeged! sfrand
Néhány héttel ezelőtt foglalkozott a város hatósága azzal a memorandummal, amelyet a Szegedi Partfürdő részvénytársaság igazgatósága juttatott eü a polgármesterhez. A partfürdő, amely
Szeged egyik legrégibb fürdőóntézménye, az ujszegedi parton kialakult lehetetlen állapotok miatt
su'yos válságba került. Az egymásmellé fölsorakozott kasztstrandok elvonták a „nagy-strand"
régi közönségét és a vállalkozás fenntartása o'yan
súlyos anyagi áldozatokat követelt már az elmúlt
esztendőkben is, hogy azok viselésére az igazgatóság nem vállaikozhatik tovább. A huszonegy
évvel ezelőtt megalakult Partfürdő igazgatósága
ezért elhatározta, hogy fölajánlja a fürdőt a városnak. Memorandumában azt fejtegeti, hogy a
város kezelésében jól jövedehneziö vállalkozás
lenne a strand, természetesen csak akkor, ha az
apró kasztstranddk partba smálati jogát visszaT'onnák. A memorandum hivatkozik azokra a fontos idegenforgalmi érdekekre is, amelyek egy modern tiszai strandfürdő létesítéséhez fűződnek és
közli a város hatóságával, hogy a nagy-strand teljes fölszerelését, összes beruházásait szinte ellenszolgáltatás nélkül hajlandó lenne a városnak átengedni csak azért, hogy a régi vállalkozást megmentse az elpusztulástól. Nem kíván többet, csak
azt. hogy a város vállalja magára a részvénytársaságroéiiányezerpengős adósságát és vállalja el
a részvényesek sorsolás utján való kártalanítását.
Kimutatja, hogy a strand ingó és ingatlan vagyonának az értik e ezzel szemben közéi harmincezer
pengfl.
Ponsráoz Albert, a Partfürdő egyik vezetője,
pénteken átnyújtotta a polgármesternek a memorandumot azzal a kéréssel, hogy tanulmánvozza
át és azután hozza meg döntését. A poJeármester
megígérte, hogy a kérdést alaposan 'áttanulmányozza. mert szerinte is szükség van a strandprobléma vé^eges megoldására.
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fuvar- és zsáktételekben házhoz szállítva
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Boldogasszony sugárul 17.
— Apa és fia a vádlottak padján. Szép János
vadőr és fia. Szép István nemrégiben parázs verekedést rendeztek a Somogyi-telepen. Róvó Péterrel verekedtek, mire Pál Antal rendőrfelügyeMhelyettes a verekedők közé lépett, hogy e&esititsa őket Az ittas Szép és fia ekkor a rendőrt
kezdték ütlegelni. A vadőr elvette a rendőr revolverét, a fia pedig a kardjával futott eL A törvényszék Szép Jánost és Szép Istvánt 1—1 hónapi fogházra Ítélte, a tábla ezt az Ítéletet pénteken helybenhagyta.
— Sinclair Lewis: Egy modern asszony szíve
— Délmagyarország kölcsönkönyvtár.
* Követelje a Staafter-trap4Mát, mert minőségben ez vezet.
Hl
— A Rádió Újság legnjaM) számában rengeteg
ismertetést, kritikát, humoros cikke*, novellát és
egyéb hasznos és szórakoztató otvasntvalót közöl.
lapontl friss pörköltkávé, száraz háziszappan Sehiffernél

i s padozatflcszha

minden méretben a legolcsóbb B A C H
fatelepen,
Párisi körút 35 (volt Somló-telep).
7»

és

Müvésszef

— Előfizetői között értékes jutalmakat oszt
ki a Délmngvarország. Nézze meg kirakatainkat a Széchenyi-tér 2. alatt. Fizessen elő!
— Hirtelen halál. Pénteken reggel a Faragóncea 14 számú házban holtan találták hozzátartozói Palotás János 81 éves fűtőt. A helyszínre hétfőn, 6-án a Tiszában Schubert hegedü-zongokiszállott rendőri bizottság megállapította, hogy | rára írt 4 tétéiből álló duóját, Debussy hegedű
az öreget szívszélhűdés ölte meg.
szonátáját, Ysaye, Gastelnouvo, Paganini és Mendelssohn müveket játszik. Kisér Herz Ottó.
I P J P J P J M J M J U J i O J

Kulenkampfff Georg

Kulenkampff hétfőn, Tisza 8.

A mai hegedümüvészgárdában a legelőkelőbb pozíciót betöltő német hegedűs a berlini művészképző tanára, a Harmónia 7-ik bérleti hangversenyén. Jegy Déhaagyarországn ál.
1800-tól napjainkig korhű jelmezek és táncokkal

a Város! Színházban 1933 márc.
hú 6-áii, este 8 órai Kezdettel.
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Ma délután ifjúsági előadás: Szökött katona.
Filléres belyárak. A legnagyobbsikerü népszanRendezi a Magyar Nők Szent Korona Szö- müfelujitás volt Szigligeti Ede legszebb darabja,
a Szökött katona A ma délutáni ifjúsági előadávetsége szegedi szervezete, a szegedi iparo- son filléres helyárak érvényesek.
sok és kereskedők bevonásóval. Bemutatják
Három grácia. Lehár-revü, premierbérlet A
a szegedi társadalom 240 tagja. Közremű- szegedi szinház teljesen uj rendezésben, uj kiállíködik a 9-ik honvédgyalogezred zenekara. tásban hozza színre ezt a gyönyörű, látványos,
szórakoztató, revü operettet. Ma este újból felMűsor:
csendülnek a Három grácia világslágerei: „Ha
Nyitány. Előadja a 9. honvéd gy. ezred zenekara.
megversz is, imádlak é n . . , M i l y fényes hódíA képekhez konferál Hajtay Etelka tanárnő.
tás...", stfc.
I. kép. Tavasz. Tánc a ligetben
1800-ban
A Három grácia főszereplői: Hornt Erzsébet,
2 kép. Leánykérés
1320 ban
Horváth
Böske, Gergelyi Vilma, Lázár Tihamér,
3. kép. Lakodalmas (gyertyás) tánc
1840-ben
Bellák Miklós, Deréky János, Oláh Ferenc, Füre4 kép. Házikoncert
1850-ben
dy József.
5 kép. Nagymama születés napja
1860-ban
A Három grácia egyike lesz a szezon legszebb,
6. kép. Készülődés a bálra
1870-ben
legkellemesebb színházi estjeinek, siessen teháit,
7 kép. Farsangi bál
1880-ban
váltsa meg jegyét az előadásra.
8. kép. Térzene
1890-ben
Vasárnap délután a hatalmas sikerű Talpig
SZÜNET.
úriembert, Hasenclever kacagtató modern zenés
Csevegés a divatról. Tartja őrgróf Marenri
komédiáját tűzte műsorra a szinház.
Károlyné.
Vasárnap este: Három grácia. A. bérlet.
9 kép. Sportkép (régmúlt s jelen) 1900 és 1933.
Hétfőn este a Magyar Nők Szent Korona Szö10 kép. Családi kör régen és most 1910 és 1933.
vetsége Szeged társadalmának, kereskedőinek és
II. kép. Nemzeti újraéledés Díszmagyar
iparosainak bekapcsolásával divatrevfit rendez a
és népviselet
* 1920—1933.
12 kép. Modern divatrevü 4 képben: Tavasz 1933. színházban.
A színtársulat vezetősége felkéri a bérlőket,
13. kép. Modern divatrevü
Nyár 1933.
hogy bérleteiket a szinház gazdasági hivatalában
IS kép. Modern divatrevü
ösz
1983.
13 kép. Modern divatrevü
f é l 1933. legkésőbb kedd délután 3 és 5 óra között bemu16. kép. Napyamagyarország
reménysége, cso- tatni saiveskedjenek.
A színtársulat uj bérleti ciklusa a jövő héportkép.
ten kezdődik.
A táncokat rendezte és hefanttfa K l f m k é J á z s a
A színtársulat vezetősége 15 előadásra bérletanárnő. Jenyek etőlegyezhetők a Városi Színház
pénztáránál. Rendes esti helyárak.
» tet hirdet. Bérelni lehet a szinház titkári hivataMinden ortHolyttan éa töldaxlntl széken l-Mtvat- lában
lappal kedveslietfttBk kSzKixéalfnknefr ax 1933
A színtársulat vezetősége a helyárakat újból
dlvat/tiTól. — A ölvafavoltal
Traub B. éa Ittraa mélyen leszállította. Legdrágább hely 2 pensrő. Az
kVoyckereskedése bocsdftfa rendelkezésünkre. i összes délutáni előadásokon, vasárnap is filléres
i helyárak érvényesek.

Budapesti értéktőzsde zárlat Az értéktőzsde
irányzata ma egyenetlen volt Nyitás alkalmával
a helyi értékeik és a Kőszén részvényeik iránti
érdeklődés az egész piacra ösztönzőleg hatott, ami
általános áremelkedést eredményezett A tőzsdeidő második felében azonban daoára Berlin szilárdabb árfolyamainak, a tartózkodás kerekedett felül. Ez a tartózkodás főleg az Amerikából
érkező nyugtalanító hireknek tulajdonitható. Ezek
hatása alatt a piac elcsendesedett és az árnyereségek legnagyobb része lemorzsolódott. A fixkamatozásn papírok piacán csupán egy-két érték iránt volt érdeklődés, egyébként a piac elhanyagolt Magyar Nemzeti Bank 117, Első M. Alt.
220, Bp. Gőzmalom 10, Hungária 8, Bauxit 30, Beodni 25, Cementna 90, Magyar Asphalt 8, MAK 347,
Nagybátonyi 16, Salgó 235, Urikányi 32.25, Glóbus 10, Ganz 11.25, Láng 12.25, Lámpa 15, Rima 17.5, Ofa 7.75, Nasiei 60, Trösizt 75, Dél cukor
77, Magyar cukor 73, Mezőgazd. Ipar 8, Stunwner
18, Gschwindt 104, Krausz 68, Royal 22, Szegedi
Kender 13.5, Goldberger 25, Győri textil 25, Pamutípar 34.5, Hungária műtrágya 5.2, Vasúti forgalmi 18.6, Telefongyár 8.5, AH. köles. 100, Főv.
köles. 36.5, Nápsz. kök». 49.5, Irányzat egyenetlen.
ZftrioM Aevieazártai. Pfrrts 20.185, London 17.61
Newyortc S11.125, Brüsszel 72.10, Milánó 26.18,
Madrid 42.70, Amszterdam 207.35, Berlin 121.75,
Béos hiv. 72.045, (silüng) 58-30, Szófia 3.74, Prága
15 23, Varsó 57.50, Belgrád 7.00, Bukarest 3.08.
A Magyar Nemzeti Bank hivatalos árfolyamjelen+é«e. Angoí forrt 19.65—20.05, belga 76.16—79.74
c*eh korona 16.91—17.01, dán korona 87.20—88.40,
dinár 7.50-8.00, dollár 570.50—573.50, kanadai
dollár 471—477, francia frank 2250—22.50, hollandi forint 231.00—232.40, lengye! zloty 63.95—
64.45, leu 3.40—3.44, leva 3.95—4.25, líra 22.90—30.20
német márka 135.70—136.60, norvég korona 100.30
—101.30, osztrák schilling 80.10—80.80, svájd frank
110 70-111.40, svéd korona 103.20-104.20.
A budapesti terménytőzsde hiTsWrn árfolyamai. Buza tiszai 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 14.15
—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—14.05
-77-es 14.00-14.20, 78-as 14.20-14.40, 79-es 14.40
—14.60, 80-as 14.56—14.75. Pestvidéki rozs és egyéb
7.60—7.70, takarmányárpa I. 9.40—9.60, II. 9.20—
9.50, felvidéki sórárpa 10.75—13.25, egyéb 10.0011.00, zab I. 9.20-9.50, n. 9.10-920, tisEásiuli tengeri 6.90—7.00, korpa 6.15—6.25.
Csikágői terménytőzsde zárlat Bnza barátságos. Májusra 48 hétnyolcad—háromnegyed (46
hétnyolcad—47), juliusra 48 hétnyolcad—háromnegyed (47 egynegyed—17.25), szeptemberre 49
hétnyolcad—fél (48—48 egynyolcad). Tengeri szilárd. Májusra 24 hétnyolcad (245), juliusra 26
háromnyolcad (25 egynyolcad), szeptemberre 27
hétnyolcad (26 ötnyolcad). Zab tartott. Májosra
16 (16 hétnyolcad), juliusra 16.5 (16 egynyolcad),
szeptemberre 17 (16.75). Rozs tartott. Májusra 35
(33.75), juliusra 34.75 (33 egynyolcad), szeptemberre —.— (—.—),

Georg

Hétfő, márc. 6, Tisza 8

Kulenkampff
hegediiest

Kísér:

Dr. Herz Ottó

Jegy Délmagyarország jegyirodánál
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ATTILA20 °/o elővételi

Apróhirdetések
vasárnapi mérkőzés jegyei

Kedvezménnyel

a Délmaggarorsiág tcgQlroddban.

Sport
Szeged—Miskolc
FTngy érdeklődés elftzn meg a vasárnapi Szeged FC—Attila találkozót, amelyet a Szeged
I*C áldozatkész vezetősége azért rendez meg,
hogy közönségét vasárnap ne hagyja sportesemény nélkül. Ez a mérkőzés — nem is szólva az
Attila jelenlegi jó formájáról — már abból a
szempontból is érdeklődésre tarthat számot, mert
a vezetőség uj összetételű csapatot próbál ki. A
védelemben valószínűleg Werncr és Kováes játszik, Rtesz jobbhalfnak rukkol előre, de lehetséges, hogy Polyák és Gynrcsó váltják fel egymást
a félidőben. A csatársorban Korányi II., Grósz,
I.nkáos, Harmat és Kiss játszik. Havas játékára
vasárnap még nem lehet számítani, mert fegyelmi
ügyét csak hétfőn tárgyalja a fellebbviteli tanács.

Két amaíőrmérkőzés
Itf. amatőrök közül Szegeden csak a Vasutas
—KEAC és az SzTK—HTVE mérkőzést bonvolitják le vasárnap, — mindkettőt a Hunyadi-téren.
Várakozóéin néznek a SzAK kecskeméti mérkőzése
elé, ahol a piros feketéknek igen kemény küzdelemben lesz részük a KTE ellen. A Móraváros vasárnap Hódmezővásárhelyen a HWTE-vH, azUTC
Kiskunfélegyházán a KTK-val vív nehéz mérkőzést A K AC—GsAK-mérkőzést Csonkádon játszák 1b,

A Hungária elégtételt adott
a Szeged FC-nek
Issnerctes az a durva jelenet, amelyet Senkey
lm ne, a Hungária trénere rendezett a vasárnapi
Hungária—Szeged FC-mérkőzés előtt a tribünön.
A tréner durván megsértette a Szeged FC-ét, illetve a klub ügyvezetőjét. A Szeged FC a példátlan
sértés ügyében hivatalos uton megtette a szükséges lépéseket és a Pl^z-től a legszigorúbb eljárás megindítását kérte a Hungária trénere ellen.
A Htm pá rta •ehetőség* most teljes elégtételt
fdott. Az ügyről most illetékes helvről a kővetkezőket közlik:
— Az elmúlt napokban több esetben volt olvasható a Szeged FC—Hungária afférről szóló tudósítás. A szegedi sporttársadalmat joggal Ardekeflieti, hogy az ügy hátterében mi rejtőzik. A
Szeged FC uj vezetősége a régiek nyomdokain haladva, minden igyekezetével a társegvesületekkel
való ős ri ti te sportbaráti kapcsolatok fenntartásált,
illetve kibővítését tűrte maga elé. Markovics Szilárd ügyvezető elnök fáradságot nem kimélő szorgalmával áll az egyesület élén, aki maga mellé vette az ügyek fővárosi képviseletével meghízott Szlsreti Imrét, a Ferencváros volt kitűnő elnökét.
Nem történt most sem afférkeresés^ csak annyi,
hogy Markovics hivatalosan felkísérte csapatát a
Hungária ellent bajnoki mérkőzésre. Nyugodtan
ült a mérkőzés előtti szombat este sportbaráti
körben a Newyork-kávéházhan, amikor jelentették neki, hogy Senkev, a Hungária trénere már
ismételten kereste Lakács centert és megkérte,
hogy ne játszón ellenflk, amely «»étben átveszik
<8t Az ügyvezető elnök e bejelentése kapesán megbízta a társaságában levő budapesti képviselőt
hogy vizsgálja meg az ügyet ós azt mondotta,
hogy „ha ez igaz, akkor ez disznóság Senkey részéről". Markovics ezen kijelentése nem mint matránszemélytől hangzott el. Szigeti Imre a kapott
n+nsitást tudomásul vette és annak eredményét rö
vid időre ígérte közölni.
— Másnap, a mérkőzés napján Markovics helyet foglalt a vendégcsapat vezetősége részére
biztosított helyen. Közvetlenül a ját.'k előtt, megjelent Senkev tréner, akit ő nem ismert és minden bevezetés nélkül a legdurvább támadásban
részesítette. Markovics nem válaszolt, minthogy
n Szeged FC reputációja nem is engedte meg.
hogy ebben a tónusban ügyvezetői" szóbeszédbe
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eredjen az ellenfél alkalmazottjával, csak annyit
jegyzett meg, hogy az ügyet illetékes helyen annak rendje és módja szerint elintézi.
— Minthogy ez az ügy nem Markovics magán
ügye, mert az inzultus sem ilyen minőségben érte,
hanem a Szeged FC hivatalos ügye, a vezetőségi
ülés megbízásából illetékes helyen eljárt a vezetőség, hogy a Szeged FC, illetve az ügyvezető elnök a legteljesebb elégtételt megkapja. Ma azután
közölték, hogy a Hunpária nobilis elnöksége távol állott Senkev eaen minősíthetetlen eljárását'"'
és a legnagyobb készséggel nyújtotta a legnagyobb elégtételt a Szeged FC vezetőségének, abban a tudatban, hogy a kellemes sportbaráti kapcsolatokat ez az ügy nem fogja befolyásolni.
— Ezzel a Szeged FC vezetősége pontot kíván
tenni erre a sporttal össze nem egyeztethető ügyre azzal, hogy az ilyen tréneri kinövéseket a legerélyesebben visszautasítja.
Tornászbajnokság. A Magyar Országos Tornász Szövetség déli kerülete vasárnap a rókttsi tornacsarnokban rendezi meg a kerületi tornászbajnokiságokat. Az élsőosztályu hegemóniáért a
KEAC. SzTE és a Tisza TE versenyez A II. osztálvu bainokság a kiskunfélegyházi „Reménvség"
és a HTVE között dől H. A verseny délelőtt fél
9 órakor és délután fél 3 órakor kezdődik.
Róma? Tokió? A Nemzetközi Olimpiai Bízottság — amely junius 5-én Bécsben ül össze —, az
1940-ben megtartandó olimpiász
színhelyének
megállapítása ügyében fog dönteni. Az olimpiász
megrendezésére Róma és Tokió pályázik.
Felelős szerkesztő: PÁSZTOR JÓZSEF
iVyonralnrt • fcfacló'nta «dános Délmaüyarország
Hírlap- «s Nvomdavátlalnt R| kftnymvom<l«|áhan
Felelős ftnemverm;;- Klein Sántor
1 1. friss tányérica olaj . . . V —
1 drb friss óriási farsangi hering — " 4 8

1 kg. aszaltszilva
1 kg. hársamén

1' —
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Nagy Albert, Valéria tér. Paprikapiac.

Szőlőolfványok,
hazai sima és gyökeres szőlővesszők, államilag ellenőrzött telepemen, fajtisztán beszerezhetők. C i m : Szabó
Flórián,
Gyöngyös. Kérjen árjegyzéket
72

Kiadó

^ngonios tér és Tisza Tju'o* k&rut
(Rőmer fél© f0s7erttzlet helyisége) május hó

sarok

l-re. Ugyanott • •
egy nagyobb
és egy kisebb
aaonnalra kiadó
1 — — — — — 1 — M — I
ÉrdeklOdnl Tisza Lajos körút 54* El só Magyar Általános
Biztosító Társas Ágnál.
Pl

ti z l e t h e ^ v S s é a

OLCSQBB

IhenyérSrt nem kell fizetni
mert szeszes italt nem lehsf fagyasztswf

(borravalót nem kell adni.
4 fogásos m e n ű 1 pengő.
10 szelvényes jegy füzet 9*50 f.
a
ig4

Központi Tetesarnokrt.
t p i h f é j á b a n
Kelemen- és Kölcsey-u. sarkán.

S331S3133S

BÚTOROZOTT

Dólmagyar ország
apróhirdetései utján

Füszeiüzlet forgalmas he«
Teljesen különbejáratu ele- 1 lyen berendezéssel és áru.
val azonnil eladó. Brüszgáns szoba kapuknlccsal 20
szeli körút 27.
P kiadó. Felsfltiszapnrt 6.
Stefániánál.
Könyvszekrény és Irodalmi
Különbejáratu nccai bútoro- könyvek eladók Tábor Uj
zott szoba, esetleg ellátással
7b.
kiadó Szentgyörgy h. 15,
4 lámpásos telepes rádiói
Radó.
hangszóróval eladó. Tábor
Lépcsőházi bntorozott szoucca 7b.
ba kiadó, esetleg ellátással
Két ajtós Wertheim szekSomogyi u. 15.
rény, bördt-ány eladó. Va.
Lépcsőházi szép tiszta búléria tér 13. Kárpitos.
torozott szoba kiadó Hor- j
váth M. n 9, I. fi.

Divatlapok

örfrfsf idlnsi'élíbin
Egyszobás, konyhás, emeleti, udvari lakás kiadó Tisza Lajos körút 79.
Háromszobás lakást fürdőszobával keresek a Belvárosban méltányos
bérért.
Ajánlatokat >All:indó lakó«
jeligére bér és hclymegjelöléssel a kiadóba kérek.

20 és : 0 fillérért kaphatók, legszebb kézimnnka és szabásmintákkal. Veszek kttlföldt bélyegeket. O r H n w n l d könyvkereskedés, Horthy M.-n. 2.

O

l

c

s

ó

n

r é s z l e t

r e

kerékpár, varrógép,
rádió,
gramofon

Déry

Gépáruháx

JavllA tpOhely!

2S

Háromszobás világos, mo- ,
dern urllakás májusra kiadó, bővebbet Báró Jósika 14.

\mi ésícicií

Kiadó 2 szobás fürdőszobás szép lakás előszobával ;
májusra Bercsényi u. 13.

i UlszeBEí. Bethlen n.17.

Kétszobás lakás azonnal átadó. Érdeklődni Széchenyi
tér 7. II. 25. 12 és 2 óra
között.

együtt és külön is

eladó!

: (A nagystrand! autébnszi1 megállónál.) BSvebb felvllágositást ad léderer Illés,
Károlyi nooa 8.
42

Kétszobás lakás kiadó. Csaba ucca 24, villany van.
Szoba, k o n y h á s lakás mellékhelyiségekkel nj épületben május l-re kiadó. Tápéi ucca 7.
Kiadó egy magányos kis
szoba, egyszoba, konyhás
és kétszobás lakások Zárda
Zucra 8.

Házmesternek
ajánlkozik
házaspár, szcelő. jó bizonyitvánnvat minden munkát elváltat. «Hűség* jeligére levelet kiadóba kérek.
Fiatal tisztességes mindenes
azonnalra felvétetik Bocskav n. 6, II. 11.

flngo! uri s/afcőság
Batthyány ucca 2. szám a.
(Kass mögött). Március hó
1-én megnyitom. Minden e
szakmába vágó munk;U készítek. bel. és külfőlli szövetmintáim nagy választékban. Hozott anyag feldolgozását váll. L m a legmodernebb szabással. Fordl.
tást, alakítást, javítást és
vasalást
a lepreeizebben
végzem. Olcsó ár, pontos
kiszolgálás. Szíves pártfogást kér Kakil.ízi

István,

angol nri szabó.

EIsfirendQ
48
kárpitosmunkák

készítése és javítása. Raktáron:
Hekamiéb, pnrnitnrák, modorn
fotelok, otlománok. Olosé árnkl
Szedrest iotel6qy.
. Modorn forma, könnyen kezelheti}, kényelmes, legolcsébb P 98

Szedresl kárpitosnál

'«,zt Mihály n. 1. Fodor a. Bárok.

cl?o"

o'csífhhan!

XerótaAr.
r é » a c l e l r e 1». Onmmlk é»
alkatrészekből nagy választék.
ElsArendQ lavlfi mahety.

Szásiló

Séndor

szenei, K'ÍS a. (Kiss D.-palota)

Alabástromoszlopos
ó r a , antik bútorok eladók.
Bútorért cserélek antibot.
Keresek bizományiba és
megvételre mindennemit
lakásberendezési tárgyat.
Bffhmn\ Tisza Lajos kflrnt 4S.

AxCItfiMlaqnasyobb

tábSaRveei r a k t á r a
K ö r ö s i
G é z a
üvegezés' vállalni
Szeged, Mérel ucca 8.
Telefon 19-57.
8
Magányos hölgy készülethez hölgytársai kere« P 300
-500-ig. »Személyes közreműködés« jeligére.

Oktatás 1
Szegedi Gyorsírók Egyesülete áll. eng. iskolájában
( j v o s l r d « i é* oe,"»Irdal
lanlo!yamo'.<ra be r t l k o z i i

HonvéH tér 4. Állami vizsga
bizonyítványa közhivatalok
képesítési kelléke.
101

LEVELEZÉS
Két
Jóbarát
függetlan urinö érdeknélkiili ismeretségét keresi.
Leveleket „Uri diszkré •

ció* jeligére a kiadóba

