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Nem véletlen

Ha nem csalódunk, szombaton a negyedik
világrengető intézkedést foganatosították a
városházán annak érdekében, hogy Szeged
idegenforgalmi gócponttá erősödjön. Az első
volt, hogy megalakították az idegenforgalmi
tanácsot. A második, hogy gondoskodtak valakiről, akinek a tanács tanácsot adjon. Ez a
valaki volt az a valaki, akinek viszont idegenforgalomról kellett volna gondoskodni.
Tanáccsal vagy tanács nélkül, az most mellékes. Dr. Pálfy József, az első idegenforgalmi
főnök után Berzenczey Domokos következett.
Öt a Krisztus utáni harmadik idegenforgalmi
intézkedés bízta meg az idegenforgalmi Jogok autokrata gyakorlásával. Kötelességei
neki sem voltak. Mint általában az autokratáknak. De utána talaját vesztette a városháza idegenforgalmi egyenes ága s az idegenforgalmi szálak szombattól kezdve mindenek
meglepétésére mind, mind félvárosházi ember kövéres kezébe adattak, aki címzetes főigazgató és Nyári Györgynek hivatik.
Azt ne higyje valaki, hogy a guny és jókedv elegyes hangulatát ez a kinevezés kelti
bennünk. A kitűnő megjelenésű Nyári Györgyöt, aki duzzad az egészségtől és bizonyára a tettvágytól is, a szegedi közélet érdekes, mi több: rokonszenves alakjának tartjuk.
De változtatna-e a dolgok érdemén, ha nem
így lenne, ha ez a legújabb idegenforgalmi
cselekedet azért keltene városszerte meglepetést, mert Nyári György alkalmatlan arra,
hogy Szeged idegenforgalmi főnöke legyen?
Nem akariuk se védeni, se reklamálni Pálfy
Józsefet. O azonban tudott volna valamit csinálni, de pénzt, munkaerőt és olyan elfoglaltságot kellett volna neki adni, hogy annak,
aki az idegenforgalom megteremtésére van
hivatva, arra is jusson ideje, hogy tudjon foglalkozni az — idegenforgalommal. Nyári
Györgynek mint tanárnak bizonyára kimagasló képességei és hervadhatatlan érdemei
vannak. Mi más magyarázata lenne annak,
bogy jóval előbb, mint élte delén lett igazgató és nem sokkal később főigazgató? Azt
mondják, világlátott ember s egyik-másik
dolgozata, amely a városi felsőkereskedelmi
iskola értesítőjében megjelent, emlékezetes
érdeklődést, sőt meglepetést keltett. De tanár és igazgató és főigazgató, a gondos és lelkiismeretes ember százezernyi bajával, gondjával és dolgával. Lesz annyi ideje az idegenforgalom részére, amennyi jószándéka van,
különösen pedig annyi, amennyi kell?
Kedden kezd el tanácskozni a pénzügyi bizottság arról, hogy a százezer célra szánt kis
légszeszgyári pénzt mire használja fel a város? Az idegenforgalom talán sohasem állt
Szegeden olyan döntő elhatározás előtt, mint
most. Hozzáértéssel, de idővel is rendelkező
irányító mellett megmutatni való és pénz
kell az idegenforgalomhoz. A nemzeti emlékcsarnok, a templomok, az egyetemi épületek és a Széchenyi-tér mellett ne szorítsuk
mostoha háttérbe a Tiszát, Újszegedet, az elbujtatott és agyonhallgatott várromot, tegyük
hozzáférhetővé a muzeum kincseit és emeljünk végig a Tisza túlsó partján olyan strandot, amely kényelemben, hangulatban, szépségben és olcsóságban túlszárnyalja mindazokat a strandokat, amelyeket mostanában
szárnyára kapott a hír. A kies fekvéséről —
dug vegetációban beláthatatlan területen villasorok — áldásos kúráiról europaszerte ne-
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vezetes Badentől negyedórányira van a kissé
talán banálisan vadregényes vöslaui strand.
Forgalmának,
hírének
népszerűségének
emelésére hat évvel ezelőtt mégis emelt
strandot a badeni elöljáróság, szebbet, mint
amilyen a vöslaui. A világhirü Semmeringen
tavaly nyilt meg a hullámfürdő. S a badeni
stranddal körülbelül egy időben adták át
Pesten a forgalomnak a fegyelemmel vezetett, kánikulában valósággal látványosságnak
beillő Széchenyi-strandot. A debreceni és a
hódmezővásárhelyi strandról Is eljutnak ide
az elragadtatás hirei. Csak Szeged áll szóra
érdemes, számottevő strand nélkül, az a
Szeged, amelynek néhány polgára úttörő

volt, amelynek a túlsó partján a legszebb fekvésű, leghatalmasabb és legnépesebb tiszai
strandot lehetne létesíteni, a háttérben a Bertalan emlékig húzódó villasorral, a rózsaligettel s az egész remek ujszegedi erdőséggel.
A pénzügyi bizottság nagy érdeklődéssel
várt nevezetes ülését két nappal előzte meg
az uj idegenforgalmi főnök kinevezése. Ki
fog-e mégis derülni, hogy a hatóság tisztában van a rá háruló feladatok nagyságával,
hogy Szeged idegenforgalmát kiépiteni hivatott programja
van s hogy nem véletlen,
hogy az idegenforgalom megteremtéséhez
most keresi a polgármester nemcsak az uj,
hanem az alkalmas embert is.

Kedd, 1933 március 7
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Horogkeresztes győzelmi mámor
a vasárnapi választás után

,,Mosi kezdődik az igazi harc" — írja az „Angriff" — Győzelmi lor, ujabb flnnep,
szüneí az Iskolákban
A demokratikus páríok a baloldal elnémllása uíán Is megíartott&k tömegeiket
Berlin, márius 6. A német választások
eredménye egészen másirányu meglepetést hozott, mint amilyenre az ismert körülmények
között számitanj lehetett. A nemzeti szocialisták nem jutottak olyan fölényes győzelemre,
mint amilyenre számitottak
a parlamenti
gyújtogatás alapján életbeléptetett rendelkezesek és
végrehajtott rendszabályok követ
kezményeképen. A baloldali pártokat ezek a
rendszabályok száz százalékig megbénították
közvetlenül a választás előtt, ezzel szemben a
jobboldali pártok, élükön Hitler Adolf pártja,
minden képzeletet felülmúló mértékben agitált
a birodalom egész területén.
A választáson leszavazott a birodalmi választók 88 százaléka, majdnem negyvenmillió
német állampolgár. Az ú j birodalmi gyűlésnek 647 kéoviselője lesz.
Hitler nem kapta meg az abszolút többséget, a leadott szavazatoknak 43.9 szá-«'¿ka esett a pártiára.
A szocialisták alig vesztettek valamit
pozíciójukból.
A választás

eddigi

A fekete-fehér-vörös frontra (Hugenberg
Papenék) 3,132.595, — 52 mandátum (2.959.061
— 52 mandátum).
A bajor néppártra 1,072.893, — 19 mandátum (1,094.597 — 20 mandátum).
A német néppártra és keresztényszocialistákra 816.221, — 8 mandátum (661.794 — 6
mandátum).
A német állampártra 333.487, — 5 mandátum (371.739 — 5 mandátum).
A német parasztpártra 114.231, — 2 mandátum (137.133 — 2 mandátum).
A választás napja nyugodtan telt el úgyszólván a birodalom egész területén.
Berlinben 200 őrizetbevétel történt
de igazolás után valamennyit szabadonbocsájtották. Az egész fővárost horogkeresztes zászlókkal és jelvényekkél árasztották el, más
párt jelvénye sehol sem volt látható. Az uccákon és a választási helyiségek körül a nemzeti szocialista rohamosztagok cirkáltak. A
délutáni órákban az acélsisakosok szövetségének
mintegy harmincezer tagja diadalfölvonulást rendezett Berlin uccáin.

végeredménye

A oorosz országgyűlés

a kővetkező:
A nemzeti szocialistákra lea'dtaK 17,265.823
szavazatot, 288 mandátum (a novemberi választáson 11,777.015 szavazatot kaptak — 196
mandátummal).
A szociáldemokratákra
7;176.705, — 120
mandátum (7,247.950 — 121 mandátum).
A kommunista pártra 4,845.379, — 81 mandátum (5,980.000 — 100 mandátum).
A centrumra 4,423.161, — 73
mandátum
(4,230.644 — 70 mandátum).

választásainak eredménye a következő:
A nemzeti szocialistákra esett 10,309.483
szavazat (8,007.384), a szociáldemokratákra
3,961.264 szavazat (4,675.173), a kommunistákra 3,135.936 (2,819.763), a centrumra 8 millió 368.020 (3,371.932),
a német nemzetiekre
2.109.546 (1,524.230), a német néppártra 242
ezer 610 ('330.745),
a
kereszténvszocialista
pártra 215.293 (255.177),
német áTlampártra
164.772 (332.490), német
hannoveri
pártra
51.072 (63.731).

„A nemzeti győzeSem ünnep&"
(Budapesti
tudósítónk
telefonjelentése.')
Berlinből jelentik: A »nemzeti ébredés« ünnepe
után Németország szerdán ujabb ünnepet szándékozik ülni, a »nemzett győzelem»
ünnepét.
A porosz közoktatásügyi biztos »a választási
győzelem történelmi jelentőségére« utalva elrendelte. hogy Poroszország
Iskoláiba
szerdán
szünet eljenek az előadások.
A nemzeti szocialista propaganda a választások után sem hagyott alább.
Hétfőn este nagygyűlés volt a Sportpalotá-

ban, ahol Goebel mondott nagy beszédet és
figyelmeztette a nemzeti szocialistákat, hogy
a győzelmi
tor után hozzá kell látni a feladatok megvalósításához. Erről ír a nemzeti
szoeiaiísta »Angriff« is, amely azt hpn^oztatja,
hogy most kezdődik
az Igazi
harc.
Beavatottak szerint a legközelebbi cél
a délnémet államok kormányrendszerének megváltoztatása.
Lehetséges, hoey ezeken a helyel en uj vákme-
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Hasznos tudni,
hogy S C H M I D T H A U E R
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I g m a n c i i keserűvize
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

'ások lesznek. Küszöbön áll a porosz belpolitikai helyzet rendezése is. Előreláthatólag miniszterelnökké
Papent nevezik ki, aki jelenleg
kormánybiztosokból fogja megalakítani kabinetjét
Hamburg
rendőri Intézkedési jogának felfüggesztése után Bremen várós és Hessen tartomány rendőrt
lutónőmláját
ts felfügg?*-tették A hesseni tartomány fővárosában. Dnrmstadtban hétfőn heves nemzeti szocialista tüntetések voltak a tartományi kormány ellen.
Berlin volt szociáldemokrata rendőrfőnökét.
Wei&sjet aktalopás miatt keresik a horopke^esz-

tesek. Elfogató parancsot
rendőrfőnök eltűnt

a szervezetből.

adtak ld ellene, a volt

„Ébred) Franciaország..
Párisból jelentik: A német választások eredménye élénken foglalkoztatja a francia sajtót
Az Intransigeánt
szerint a Hitler-párt győzelme súlyosan fenyegeti Franciaországot
és ezért
félre kéli tenniük minden belpolitikai ellentétet.
A lournal
de* Debats ezt a cimet adja tudósításának: *A ném^t köztársaság
meghalt.'«. A
Liberté cikkének cime pedig ez: >Ébredi Franciaország! « ...

Az excsássár hazakészül
(Budapesti
tudósítónk
telefonfelenlése.)
Hágából jelentik: A külföldi lapokban a német
választásokkal kapcsolatban olyan hírek terjedtek el. hogy Vilmos excsás~ár hazakészül és

már megtelte az utazáshoz szükséges
előkészületeket. A császári udvartartás a hirekeí eáfolfa.

gitségét ax amerikai jegybankok' sietségének.
A hir hitelességét eddig nem lehetett
ellenőrizni.

Nagyfokú pénzhiány,
szükségpénz

(Budapesti
tudósítónk telefon jelentése.)
Newyorkból jelentik: Woodin pénzügyminiszter közlése szerint a keddi nap folyamán az
Unió egész területén életbelépő szükségrendeletek a valutazavarok
kiküszöbölésére irányulnak. Woodin kijelentette, hogy az Egyesiilt-Államok nem adták fel az aranyalapot, a
jelenlegi állapot nem más, mint „szabálvozott
valutakiegyenlités."
Roosevelt bankügyi rendelkezéseit az amerikai lakosság nyugodtan fogadta. A helyi érdekű vasutak, az üzletek és a szállodák egyrésze fizetés fejében elfogadja a
bankzárlat
utánra szóló csekkeket és igv a forgalom némileg fenntartható. A pénzhiány ennek ellenére az amerikai berendezkedések folytán nehézségeket okoz.
A klíringház már hozzáfogott a szükség pénz, a kliringutalvány kibocsájtásához. Az
amerikai bank iegvtársaság bank jegyprése állandóan dolgozik, hogy a szfikségpAnz előállításával megszűntesse a nyomasztó pénzhiányt.
Newvork egyik vezető pénzügyi tekintélye kijelentette. hogy az Egvesült-Allamok
valóban letértek az aranyalapról és mesterségesen
irányított pénzrendszert vezettek be. Bizonytalan, hogy ez a mesterséges pénzrendszer meddig marad érvényben.

Tizennéay év előtti
gyilkosság
Egy gazda megtilt három erőszakoskodó
román katonát

diktatúra
Athénben

(Budapesti
tudósítónk
telefonfelenlése
) Debrecenből jelenik:
püspökladányi csendőrség
1919-ben elkövetett bűncselekménynek jött a
Plastlra» tábornok, átvette a hatalmat — Ostromnyomára. Vízszabályozási munkálatokkal kapállapot
csolatban egy csontvázat ástak ki a munkások.
(Budapestt
tudósítónk
telefonielentése
1 At- ki. melyben közli, hogy miután öt hónap óta A csontvázon román katonai bakkancs és román
hénból jelentik! Plastiras tábornok m re egei minden kísérlet arra. hogy parlamentáris kor- katonabluz volt. Elfogták Rácz Mihály földműkikiáltotta
a katonai
diktatúrái.
Athén fölött mány alakuljon, meghiúsult és mhitán ez az vest, aki beismerte, hogy megölt *gy román
katonát, aki f e l e s é i és leányát támadta meg.
korán reggel katonai repülőgépek röpiiatokat állandóvá vált bizonytalanság a kommunisták
dobáltak le, amelyeken Plastiras tábornok köz- megerősödésére vezetett, elhatározta, hogy az Azt is beismerte, hogy Bárányi Józseffel együtt
még két román katonát megölt, akik
jószágathírré teszi, hogy átvette a hatalmat és diktá- alkotmányos formák mellőzésével katonai korhat
akarták
elhajtani.
A
gazdálkodót
őrizetbe
tori jogkörrel
fog kormányozni.
Az összes la- mányt alakit és átoe»zl a hatalmat.
Plastiras első rendelkezés el minden gyű- vették.
pokat elkobozták és az ecrész várost katonaság
lést és felvonulást eltiltott és
ostromállapotot
tartja megszállva.
életbe.
Plastiras tábornok, aki már egyszier magához léptetett
ragadta az államhatalmat, kiáltványt bocsátott
A Szegedi Meteorológiai Obszervatórium Jelenti: Időjárási helyzet: A barametrikus maximum
Finnországon 770 min, a minimum Islandon 735
ium Jelentősebb csapadék a minimum körül és
Középeurópában volt fcszakeurópa kivételévél a
kontinensen enyhe az időjárás.
Aranyalap
helyett mesterségesen
Irányított
pénzrendszer ? —
Szegeden a hőmérő legmagasabb áll&aa 14.0
Tilos ax aranyMvltel
— JSagy pénzhiány
a dolldrvdlsdg
miatt C, a legalacsonyabb 8.2 0. A barométer adnta
nullfokra és tengerszintre redukálva reggel 757.3
ahol szintén tilalom áll fenn az arany kiviteWashington, március 6. Roosevelt elnök
mm, este 757.3 mim. A levegő páratartalma regkiáltványt bocsátott ki, amely a
szövetségi
lére.
gel és délben F5 százalék. A szél iránya d'
Hoivw
kormányt a nemzet aranykészletének
teljes
keleti, illetve délnyugati, erőssége 2—4. A lehulellenőrzésével bizza meg. A kiáltványban az volt elnök hétfőn nyilatkozatot
tett közzé, lott csapadék mennyisége 5.4 mm.
elnök megtiltja az aranynak és ezüstnek kül- amelyben felszólít minden polgárt, hogy támoIdőjóslata Délvidékre: Változékony, valamivel
földi számlákra való átutalását, felhatalmazza gassa Roosevelt szükségrendeleteit..
hűvösebb
idő.
a szövetségi hatóságokat kiiring igazolványok
A Meteorológiát Intézet jelenti este
órakor:
A közgazdasági lapok azt irják,
hogy az
kiadására. Tilos az érckészlet, valamint más
Prognózis: Az esőzés csökken, a nappali felmelefizetési eszközök halmozása. A kiáltvány vé- aranyalap felfüggesztése csak átmeneti iellegü
gedés újból fokozódik.
gül csütörtökig bezárólag nemzeti bankszünc- intézkedés.
tet rendel el.
Pénzügvi körökben kijelentették, hogy az
Egyesült-Államoknak m í g miodig
A kincstári államtitkár kijelentette, hogy
az Egyesült-AIlam nem tér le az arany alap4300 millió dollárja van aranyban,
iéi, siilvos tévedést követ az, aki az elnök
aranyrendszabályainak ilyen
magyarázatot ad. ami több. mint egyharmada a világ
Amerika egyszerűen Svájc példáját
követi, készletének. Hangoztatják, hogy az Uniónak
elég aranya van ahhoz, hogy mint eddig, ezután is nemzetkőzi aranyalapul szolgáljon, ha
a normális helyzet visszatér.
Londoni jelentés
hozott
M
szerint a tőzsde az amerikai események hatása alatt nyomott. Newyorki forrásból szármalegolcsóbban
zó hir szerint az angol bank felajánlotta a se-

Az idő

Tel/es

banlcsszüneí

Amerikában

^ipoictlahafos^
mnnkáhaí

Wienből

MODELKALAPJAIT

vállal

BARN& ENDRE
ük
S z e g e d

l a k a t o s , -vasszerkezesál I
és a c é l á r u g y á r

Teleion 12-71.

M a r s

t é r 1Q-11.

é

K á r á s z

u c c a

3.

» z á m .

ni. r

Megkezdődött az elömérközés
a színház igazgatói székéért

értette-e. A főszolgabíró sérelmére elkövetett
rágalmazás vétsége alól bűncselekmény
hiánya
miatt mentette fel a biróság Maróthyt. A törvényszék rendkívül érdekesen indokolta meg a
felmentő Ítéletet.
Érdeklődések, pályázat, meghívás — Szerdán ülést tart a szlnfigyl bizottság
— A község önkormányzati jogát — mondja
(A Délmagyarorsiág
munkatársától.')
Lassan- vállalnának hosszabb időre szóló szerződést, az indokolás — képviselőtestülete által gyakokint kialakul a színház jövő évi bérletéért in- ha meghívást kapnának a várostól. Nyílt pályá- rolhatja. Az autonómia körébe tartozik, hogy
duló harc képe. Az elömérközés
első felvonása zaton azonban méltánylást érdemlő okok miatt honnan, mikép és mily forrásból szerzi meg a
község életének folytatásához szükséges anyagi
már szerdán lezajlik a városházán, a polgár- nem vehetnek részt.
A Délmagyarország
munkatársa érdeklődött feltéleleket és azokat mikép fordítja rendeltemester ugyanis szerdán
délre összehívta
a
a tésükre. Következéskép idetartozik
az ins 'gcs
süntlgyl
bizottságot,
amely javaslatot készit a dr. Pálfy József polgármesterhelyettesnél
fenn, vagy fenn nem tartása is, mitovábbi tennivalókra. A színészek konzorciu- helyzet és a tervek iránt. A polgármesterhelyet- népkonyha
mának megalakulása óta már több
pályázó tes kijelentette, hogy véleménye szerint a hát- után a községnek kellett a költségek bizonyos
és érdeklődő
jelentkezett,
köztük néhány igen ralévő két és félnapos csonkaszezonért nem részét vállalnia.
elriasztani
olvan
valakit
a
komoly név. Sziklai
Jenő, a szegedi szinház érdemes
— A népkörnek a népkonyhára vonatkozó
bérletétől,
akinek
múltja
ga- beadványát a község elöljárósága a képviselővolt operettrendezője, aki jelenleg a székes- szinház
ügye testület 1932 február 18-ra kitűzött rendes közfehérvár-soproni szinikerület igazgatója, né- rancia arra, hogy a szege<*?
hány nappal ezelőtt levelet intézett a polgár- nyugvópontra kerüljön. A szinügyi bizottság gyűlésének tárgysorozatába felvette és e tárgymesterhez és bejelentette, hogy abban az eset- szerdai ülésén elsősorban azt a kérdést tárgyal- sorozatot
meghívóba
foglalva
az elnök a taben, ha meghívást kapna a várostól, még pedig ják meg a bizottsági tagok, hogy milyen javas- gokkal közölte is, tehát azt tárgyalni akarta. A
két évre szóló szerződés megkötésére, hajlandó latot tegyenek a polgármesternek, illetve a pol- község autonómiáját
ugy a kormány,
mint a
lenne a színház vezetését már ennek a szezon- gármesteren keresztül a kis- és közgvülésnek. A megyei törvényhatóság
tiszteletben tartani köle
nak a hátralévő
részére is átvenni a konzor- közgyűlés nemrégen olyan határozatot hozott, les, tehát ugy a főispán, mint az alispán,
valaszinic/azgatói
pályázat
ki- mint a főszolgabíró
ciumtól. Hasonló tartalmú beadványt intézett a amelyben nyilvános
is, aki a járás első tisztvároshoz Tolnay Andor, a szegedi szinház volt írását rendelte el. Felmerült azonban éppen az viselője és aki utasításait az alispántól, illetve
bonvivánja és Hattay Adrienne, akik közösen érdeklődő színigazgatók jelentkezése alapján az alispán utján veszi és közvetlenül azzal érintaz a terv is, hogy a város ne pályázat utján kezik. A főispán ellenőrzi a törvényhatósági
vállalkoznának a szinház igazgatására.
töltse be a színházat, hanem a közgyűlés ko- önkormányzatot és ezen jogánál fogva a tör.
Jelentkezett pályázati hajlandóságával Fodor
Oszkár, a pécsi szinház igazgatója, aki azon- rábbi határozatának módosításával hatalmazza vényhatóság első tisztviselője által megálla-»ban csak szeptembertől
venné át a színházat. fel a polgármestert valamelyik érdeklődő meg- tott közgyűlési tárgysorozatban módosítást kíA szinügyi bizottság szerdai ülését vánhat. Amennyiben meg nem egyeznek az alDe jelentkezett még két. igen jónevü aktiv szín- hívására.
dönt. Tehát még a törigazgató
is, nevük egyelőre még nem hoz- nagy érdeklődéssel várják színházi körökben. ispánnal, a kisgyűlés
vényhatósági
bizottság közgyűlési
tárgysorozaható nyilvánosságra, akik abban az esetben
tának megállapításában
sincs a főispánnak
korlátlan jogköre. Ellenben a törvényhatósági önkormányzat ellenőrzési jogából kifolyóan a hatósága alá tartozó községeket illetően csak azon
joga van, hogy az egyes községekben megtekintheti a hivatalos
eljárást, ügykezelés:
és a
tapasztalt hiányok megszüntetése iránt az illeA törvényszék felmentette MarOíhy S. Istvánt a dorozsmai elöljáróság és a főszolga- tékes hatóság utján intézkedik, tehát nem közutján.
bíró perében — „A főszolgabíró minden törvényes alap nélkül, OnkényOleg Járt vetlenül a főszolgabíró

„A község autonómiáját
mindenki tiszteletben tartani köteles"
el" — mondja az ítélet indokolása

(A Délmagyarorsiág
munkatársától.)
A szegfedi törvényszék Vtfd-tanácsa hétfőn tárgyalta
Maróthy S. István dorozsmai képviselőtestületi
tag rágalmazás! ügyét, amely dr. Dózsa István
főszolgabíró és a község elöljáróságának panaszára indult meg. A per Maróthy egyik közgyűlési beszéde miatt keletkezett. A község
ugyanis régebben kölcsönt vett fel utépitésre.
A képviselőtestület a kölcsönt akkor szavazta
meg, amikor a főszolgabíró és a főjegyző biztosította, hogy a kölcsönt a kereskedelmi minisztérium fogja megtéríteni. A kölcsönt megkapta a község, utat épitett, azonban a minisztérium nem téritett meg semmit. 1932 április
7-én a képviselőtestület ülésre gyűlt össze. Itt
felszólalt Maróthy is és kijelentette, hogy költségekbe sodorták, csalafinta módon
félrevezet,
ték a községet.
Az ülés során szóbakerült a
népkör indítványa is, amelyben a kör azt javasolta, hogy a község hatósága kérjen a gazdák
részére 200 mázsa vetőmagkölosont és az ínségesek számára népkonyha felállítására tett
javaslatot. Az indítványt
az elnöklő
főszolgabíró nem tárgyaltatta.
Emiatt Maróthy ismét
felszólalt és kijelentette, hogy a főszolgabíró
diktatórikus
eljárásával
megakadályozta,
hogy
az Indítványhoz
a közgyűlés
tagjai
hozzászól,
hassanak.
Maróthy S. István azzal védekezett, hogy a
becsapást, félrevezetést nem sértő szándékkal
mondotta és nem az elöljáróságra értette. A
főszolgabíró sérelmére elkövetett rágalmazásra
vonatkozólag beismerte, hogy a kijelentéseket
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megtette, de fel volt háborodva, mert a főszolgabíró tényleg diktatórikus módon kezelte
az ügyet.
A bíróság számos tanút hallgatott ki, köztük
Dózsa főszolgabírót, aki azt vallotta, hogy az
indítványt a csongrádmegyei főispán utasítására vétette le a tárgysorozatról.
A biróság Maróthy
S. Istvánt mind a kétrendbeli rágalmazás
alól felmentette.
Az elöljáróság sérelmére elkövetett rágalmazás ügyében — mondotta az Ítélet indokolása — nem
lehetett megállapítani, hogy a vádlott a vád
tárgyává tett kijelentést a községi elöljáróságra

— Ennélfogva a főszolgabírónak
nem volt
sem joga, sem kötelessége a főispán azon rendelkezését teljesíteni, hogy a községi
képviselőtestületi közgyűlés
tárgysorozatából
a népkör
beadványát
levétesse. Miután ezt mégis megtette a főszolgabíró
minden törvényes alap nélkül, önkényüieg
járt el, tehát diktatórikus
eljárásával
valóban megakadályozta
azt, hogy a
közgyűlés tárgysorozatának
e pontjához a képviselőtestületi
tagok
hozzászólhassanak.
A felmentő Ítélet ellen dr. Balázs Sándor
ügyész fellebbezést jelentett be, a vádlott es
védője, dr. Fekete László, az Ítéletet tudomásul
vette.

A szociáldemokrata párt listáfa győzött
a IX. választókerületben
A közgyűlés uf tagja: dr. Valenfiny Ágoston; pOtiag: Dáni János
(A Délmagyarország
munkatársától.)
Szeged
IX. választókerülete vasárnap választotta meg
képviselőjét a törvényhatósági bizottságba. A
vasárnapi választást hosszú előkészületek előzték meg. Horváth József szociáldemokrata bizottsági tag letett mandátumáért sikraszállt ismét a szociáldemokrata párt, amely dr. Valentiny Ágoston ügyvédet jelölte rendes és Dáni
Jánost póttagként; felvette a harcot dr. Bokor
Pál ügyvéd is, akinek pótjelöltje Nógrádi/ Illés
volt. Az általános választások alkalmával fölényes győzelmet aratott a szövetkezett ellenzék
listába a külvárosi párt listá ával szmten. A vasárnapi választáson is fölényesen győzött az ellenzék; a mandátumot
dr. Valentiny
Ágoston
nyerte el 210 szavazattöbbséggel.
A szociáldemokrata listára 448 szavazatot adtak le, Bokor Pál listája 238 szavazatot kapott
A szavazás reggel nyolc órakor kezdődött
meg a Szilléri-sugáruti elemi iskola épületében. Dr. vitéz Szabó Géza tanácsnok volt a
választási elnök, helyettese dr. Biacsy Béla
tb. aljegyző. A választás iránt nagy volt az érdeklődés. a választók tömegesen jelentek meg,
különösen a délelőtti és a késő délutáni órák-

ban A kerületnek a névjegyzék szerint 1002
választója van, ezeknek jelentékeny része a
névjegyzék összeállítása óta elköltözött lakásaról és leginkább a Somogyi-telepen helyezkedett e 1 ; az elköltözőitek egyrés'e mé^is élt szavazati jogával.
A szavazás csendben, rendben és i«cidens
nélkül folyt egész nap. A pártok i ^ z o t t a i
szorgalmasan kísérgették a szavazatsaedő helviséeig választóikat. A választas eredményét
kisebb-nagyobb csoportok vitatták az uceáa,
a párthelyiségek előtt. Az idő igen enyhe volt
a langyos tavaszi levegő mindenkit kicsalt az
uccára.
A szociáldemokrata párt jelöltje érdekeben
pontosan, szervezetten dolgoztak és gonddskodtak arról, hogy mindenki akadálytalanul leszavazhasson. Dr. Bokor Pál érdekében is erősen dolgoztak. Dolgozott a jelólt édesapja, Bokor Pál nyugalmazott polgármesterhelyettes is,
aki egész nap a kerületben e r t ^ o d o t t és irányítottá a hadmüveieleket.
Dr. Szabó Géza tanácsnok este nyolc órakor
zárta le a szavazást, amikor szavazó már nem
jelentkezett. A bizottság a pártok megbízottai-

nak JetenTéfében azonnal megkezdte a leadott
szavazatok összeszámolását.
Megállapították,
hogy 786 érvényes szavazatot
adtak le, tehát
a választóknak közel nyolcvan százaléka élt
szavazati jogával.
A i eredményt, amely az első szavazatok felbontása után nem volt kétséges, féltíz után hirdette ki a választási elnök. Bejelentette, hogy
a leadott szavazatok közül 448-at kapott a szociáldemokrata párt jelöltje, dr. Valentini] Ágoston, akit a kerület rendes törvényhatósági bizottsági taggá választott és Dáni János póttag; — dr. Bokor Pál listájára 328 szavazat
jutott Az eredmény kihirdetését nagyszámú
kö/önség hallgatta végig és harsányan megéljenezte.

Havi

8 0

fillér és

1 -

havi
|
peng 6
az előfizetés! dlf
a DÉLMAGYAIORSZAG
k»lc&0nk»nyvíár«ban

Asz olvasó

rovata

Modern sírandifirdőí!
Mély« thwtelt Sücrkesztrtsfs;! Dr. Erdélyi Jen«
főorvosnak a „Délmagyarország" egyik legutóbbi
szántóban magjelent cikkét jóleső érzéssel olvastam és pillanatnyilag felülkerekedett bennem az a
biztató érzés, hogy ha városunk jelesebb polgárai Ilyen értelemben foglalnak állást a strandfürdő felépítése mellett, akkor kizárt dolognak tartom, hogy elgáncsolhassák ezt a fontos és Szeged
fejlődéséiben, idegenforgalmának növelésében oly
jelentőségteljes tervet.
Nem szorul már bővebb magyarázatra, hogy
miért van Szegednek szüksége a városi modern
irtrandfürdőre. Aki ebben a poros, rossz levegőjű
városban él, itt neveli gyermekeit anélkül, hogy
módjában volna két-három hónapra elutazni más
éghajlat alá, továbbá azok a szegedi családok, melyek nem a város szivében, hanem a csatornázatlan, illetve nyílt uccal csatornákkal dicsekvő
uocákban laknak, azok tudják csak miért van
szükség modern strandfürdőre. Emlékezünk még
a pár évvel ezelőtt megindult mozgilomra a nagystrand megépítése érdekében, amikor vaskalapos
városatyákat rángattak elő és ezek kijelentették
nagy bölcsenr hogy a strandépítésről szó sem lehet, mert az „erkölcstelen intézmény..." Hogy
annakidején nem kerültünk bele a világ össze*
vicclapjaiba, az csak a véletlennek k^-zönhetl.
Azóta már annyit haladtunk, hogy még ezek sem
mernek ezzel a nevetséges indokkal előállni, hanem más minden érvet sorakoztatnak fel a strandterv meghiúsítssa tekintetében.
Mindéin városi polgár tudja és érzi, hogy modem város ma nem lehet strandfürdő nélkfil. A
külföldet nem is említve, csak kisebb városokat
sorolunk fel — Hódmezővásárhely, Félegyháza,
Kecskemét, Kalocsa és a Dunántul minden valamire való városa, de nézzük Debrecent, amely a
strandkérdésnél is mintaképül szolgálhatna —,
ezek a városok mind régen rendelkeznek modern
stranddal, csak Szeged áll itt még ma ls olyan
stranddal, melyet a nyári filléressel idelátogató
egyik budapesti vendégen' reprodukálhatatlan kifejezéssel Illetett Az orvosi kar hivatás« volna
ennffl a kérdésnél egyöntetűen fellépni é.s állástfoglalni azon akciók ellen, amelyek újra jelentkeznek, hogy ezt a tervet meghiúsítsák. Ha most
rem valósul meg ez a terv, akkor Szeged ennek
a kérdésnek az aktáit végleg lezárhatja. Az orvosok hivatása éis kötelessége kiállni a porondra
é: nem engedi addig, nmig illetékes helyen beintjük az orvosi kar Igazát és ennél a kérdésnél
olyan állapotokat teremtenek, melyek a város
közegészségügyi kívánalmainak, a
polgárság
egészsége és fejlődése érdekének megfelel, de
amely egyúttal a város fejlődését, idegenforgalmát olyan arányban fogja növelni, mint semmilyen más intézmény. Dr. Erdélyi főorvossal egy
véleményen van Kojnitovioz Károly professzor
1«, aki szintén kifejezést adott ezen véleményének.
Ezen az állásponton kell lenni mindekinek. aki
érdektelenül szolgálja a város javát. Hisszük és
bizimk abban, hogy Szegeden többségben vanrak
azok. akik győzedelmesei megküzdenek a tudatiensággal szemben.
Tisztelettel: Egy fürdöszobaniMkíil takó családapa.

Szeged régebbi városkéoének kialakulása
Irta: Cs. Sebestyén Károly igazgató, muzeumi flr.
m.
Alsóváros és a tőle körülbelül két kilométernyi távolságban északkeleti irányban fekvő Felsőváros közötti és a vártól nyugatna terülő vidék
a középkorban teljesen puszta és beépítetlen volt.
A kun-legelők egészen
a vár nyugati kapujáig
terjedtek. Ez az állapot egészen a 18. század elejéig tartott. Ebben az időben csak igen terjedelmes szőlőskertek feküdtek ezen a vidéken.
A hét szigeten fekvő
Felsővárosnak
volt egy nagyobb szigete, amelyen keresztül vezetett egy főútvonal, az, amely a vár északi kapujából indult ki « a mai Dngonlcs-necán és a
régi Gyevl-nton, körülbelül ott, ahol ma a Vásárhelyi-sngámt van, a Gyevi-kaptiig s onnan egy
szerintem őskori feltöltött útvonalon, a mai Baktói-töltésen vezetett Algyő felé.
A sziget közepe táján, bizonyosan ennek legmagasabb pontién állt a régi Szent György-templom, amelyet temető fogott körül. Ennek a szigetnek a keleti széléig terjedt az a nagy mocsár,
amely Tápé alól húzódott le a vár alá. A sziget
keleti szélén vízzel telt széles folyómeder akadálvozta a többi hat szigetre való jutást. Ma pontosan ennek a medernek a közepén áll a minoriták
kolostora és a Szent Mtklós-templom. Meg is látszik a falain, mert a felszivárgó talajvíz már az
emelet magasságáig ér fel.
Három különálló,
egymástól meglehetősen
messze eső részből állt a város egészen a 18. századig. Ez a különállás természetesen időnként önállóságra is vezetett Tudjuk, hogy Felszeged és
Átszeged
külön autonóm községként szerepelt,
mindegyik külön vagyonnal, gazdasággal és kormányzattal. A két városrésznek külön birája, külön igazságszolgáltatása volt. De hogy a
két,
Illetőleg három városrészt mikor
egvesitették,
nem lehet kideríteni, valószínűleg a 15. század
második felében. A város legrégibb, a 17. és 18.
saázadbeli állapotát mutató térképei
világosan
mutatják ert a széttagoltságot. Csak a törököktől való visszafoglalás után,
a 18. század elején kezdett a város befelé is terjeszkedni,
illetőleg a külőnváltan fekvő egyes városrészek
ekkor kezdtek egymás felé nőni.
Ezt a most mutatkozó centripetális erőt azonban nem a régi lakosság képviselte, hanem azok
az nj elemek, amelyek a városkép kialakulásában
döntő szerephez jutottak. A másfélszázados török
uralom n várból és a Palánkból t"srök várost csinált. A töröltök elvonulásával üresen állott ez a
két fontos városrész. A vár területe ettől fogva
természetesen osztrák kormányzás alatt németvárossá lett, a Palánkot pedig az újonnan felállított
határőrség szerb katonáival rakták tele. Az
nj
városképző eleim ezentúl azok a részben szerb
anyanyelvű kereskedők, de legfőképen az osztrák
kormányzás nyomán Szegedre tóduló német eredetű iparosok és kereskedők voltak, akik később
a szerb határőrség elvonulásával elfoglalták az
egész Palánkot.
Az 1686. évi visszafoglalás után nagy tervel
voltak az osztrák katonai kormányzatnak Szegeddel.
Hatalmas, modern rendszerű várat akartak itt
épiteni.
De ő nHkik is az volt a bajuk, ami nekünk, nagyokat és szépeket terveztek, de a kivitelhez nem
volt pénzük. Annyira nem volt pénze az osztráknak, hogy még a régi vár tatarozására és karbantartására sem jutott. Meg is unta ezt a régi vár,
mert egy szép napon, az urnák 1693. égében a
vár egéísz keleti fala, tornyostól, kapustól belefordult a megáradt Tiszába.
A iwgy tervezgetésből végül csak annyi lett,
Szavojai Jenő herceg erélyes közbelépésére és
sürgetésére, hogy a hatslmas csillagalaku kőfala«
vár helyett, amelyt fel
akartak épiteni, egy
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ugyanolyan földsáncot és árkot készttettek. Reízner szerint ez az n. n. Engénius-árfca 1714—17-ben
épült, viszont egy ujabban napvilágra került egykorú bécsi tervrajz szerint 1725-ben épült mgy
készült el. Nagyon Jellemző egyrészt az osztrák
katonai kormányzatra, másrészt a szegedi polgárok természetére az a panaszos
megjegyzi«,
amely
ezen az 1751. évben készült tervrajzon
olvasható. Azt mondja a sánc kóré rajzolt felírás, hogy ez a terv szerint 1725-ben elkészült
^Neue Vestung" már nagyrészt meg van rongálva (fennállásának huszonhatodik évében 1), mert
a töltés agyagos földjét a város lakói kiássák és
elhasználják... Azt hiszem, ez Is páratlan eset hazánk történelmében!
Az Engéntns-árkába belefoglalták a rég! Palánkot is. Az Eugénius-árkán belül levő, addig lakatlan, üres területen ekkor nyílegyenes nccákat
jelöltek ki, sakktábla mustrára, s ezeket a biztonságoknál fogva értékes beltelkeket az akkor nagyobb számban Szegedre özönlő, legfőképpen
német telepesek"
vásárolgatták. A mai Feketesas-, Ceekonfcs-, Károlyi-, Pallavicinl-, Mérey-, Kigyó- ós Korona-ncca.
házai egész külön német városrészt foglaltak körül. Egy 1739 évi bécsi tervrajz a Palánkot Raitzenstadt-nak, az nj területet a külső Palánkot
pedig deutsohe Stadt-nak mondja. Ez az az idő,
amikor a szegedi piaristák kénytelenek voltak az
akkor njra épített Demeter-templomban a magyar
prédikációt beszüntetni és felváltva német és dalmata nyelvein szónokolni, mert már nem volt e városrészben, aki a magyar beszédet hallgassa.
A bécsi levéltárakban ujabban megtalált szegedi
tervrajzok nvomán figyelemmel lehet kdsérnt ennek
az u j városnak, az nj, a réginél négyszer nagyobb
Palánknak a fejlődését szinte évtized ről-évtizedre.
Először csak katonai rendeltetésű épületek
emelkedtek az óriási puszta területen, a hatalmas élésház a mai Jerney-palota helyén, két kaszárnya és egy kórház, azután 1728-ban megépült
a* első városháza a mostaninak a helyén, amelyet 1799-ben követett a második s 1883-ban a
harmadik, a mostani.
Három Kapa
vezetett k! az Eugónius sáncából: Alsóváros felé
a Péterváradi kapn, amely a mai Próféta-vendéglő helyén állott, a Felsőváros felé az Erdélyika pn, a mai Fodor- é>§ Szent Mthály-nccák találkozásánál és a Budára vezető országút a Bndaikapn. a mai Kossuth Lajos-sugárnton. a Bákóczitér tájékán.

Átvágtak

«sálat:

árvizet okoztak

(A Délmagyarország
munkatársától.')
Czlna
János. Vajda Ferenc, Sepserj Antal és ifj. Farkas Imre földeáki földművesek a mult év
március 20-án, a tavaszi áradások idején árvizet okoztak, hogy saját földjüké
megmentsék a veszedelemtől.
Átvágtak
egy ittat, amely
gátul szolgált és ezáltal a vízelvezető csatorna
vizét a túlsó oldalon fekvő földekre zúdították. A négy gazdát az ügyészség
vtzáradás
okozással vádolta.
A bíróság már régebben tartott tárgyalást az
ügyben. Akkor azzal védekeztek, hogy előzőleg
engedélyt kértek a töltés átvágására Vajda Ferenc Jánostól, ald az engedélyt meg is adta.
Vajda Ferenc János Vajda Ferenc rokona volt
és helyet foglalt az Armentesitő Társulat választmányában. Az ügyészség a vádlottak vallomása alapján Vajda ellen is vádat emelt és
a hétfői főtárgyaláson ő is a vádlottak padjára került. Azzal védekezett, hogy nem adott
határozott engedélyt, hanem azt mondotta az
embereknek, hogy a gátőrtől kérjenek tanácsot.
>
A bíróság több tanút és szakértőt hallgatott
ki. Kiderült, hogy Vajda Ferenc Jánosnak nem
volt joga tntézkední.
Dr. Adler
Dezső védőbeszédében a négy gazda felmentését kérte.
A bíróság a négy gazdát felmentette, azzal az
indokolással, hogy joggal lehettek abban a hiszemben, hogy Vajda engedélyt adhat. Ellenben elítélte a bíróság Vajda Ferenc Jánost gondatlanságból
okozott vizáradás
miatt 50 pengő
pénzbüntetésre.
Dr. Kalmár Szilveszter ügyész
fellebbezett
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selyem és kötött

Lusztig
Imre
harisnya, kötöttáru üzletében
S z é c h e n y i - tér
Tisza-szálló mellett.
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Budapesti értéktőzsde zárlat. A berlini tőzsde
barátságos irányzata kedvezően befolyásolta a
helyi piacot Az északamerikai események tartózkodóvá tették a spekulációt. A tőzsde irányzata
barátságos volt, az üzleti tevékenység azonban
nem öltött nagyobb méreteket, élénkebb forgalom
csupán szénértékekben fejlődött kif amelyek állandó javulás mellett napi legmagasabb árfolyamokon zárultak. A részvények többi
részében
csak lényegtelen árváltozás fordult elő. A fixkamiatozásu papirok piacán egyenetlen
volt a*
irányzat Magyar Nemzeti Bank 116, Első Magyar Altalános 205, Első Budapesti Gőzmalom
11.75, Hungária 8, Bauxit 29.8, Beocsini 25, Cement! 96, Cement 50, Magyar Aszfalt 9.7, MAK
363.5, Nagybátonyi 16, Salgó 24.8, Urikányi 33.1,
Attieneaum 18, Glóbus 10, Fegyver 71, Ganz 11.25,
Láng 13.5, Rima 18.5, Ofa Zürich 7.75, Nasici 63,
Nova 14, HÉV 30, Tröszt 75, Délcukor 77, Magyar
cukor 76, Mezőgazdasági Ipar 8.1, Stummer 18.5,
Szegedi kender 14 Goldberger 25.5, Győri textil
25, Pamut 34.5, Ruggyanta 22, Vasúti
forgalmi
20.25, Telefongyár 8, Fővárosi kölosönkötvény 36.5,
Népszövetségi kölcsön 49.
Zürichi devizazárlat. Párls 20.20, London 17.75
Brüsszel 72.10, Milánó 26.17, Madrid 43.00, Amszterdam 206.90, Berlin 121.70, Több jegyzés nincs
jegyezve, minden Jegyzés névleges.

'A Magyar Nemzeti Bank hivatalos árfolvamJelentése Angol font 19.90—20.30, belga 79.16—79.74
e-eh korona 16.91—17.01, dán korona 87.20—88.40.
dinár 7.50-800, dollár 570.50—573.50, kanadai
dollár 480-490, francia fraUk 22.30—22.50 hollandi forint 231.00—232.40, lengyel zloty 63.95—
64.45, leu 3.40-3.44. leva 3.95—4.25, lira 22.90-30.20
német márka 135.70—136.60, norvég korona 100.80
—102.40, osztrák schilling
80.10—80.80,
svájci
frank 110.70—111.40, svéd korona 104.40—105.40.
A budapesti terménytőzsde hivatalos 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
15.65—15.94, felsőtiszai és jászsági 76 k^o-s 14.40—
14.50, 77-es 14.55—14.65, 78-as 14.70-14.80, 79-es
14.85—14.95, 80as 1500—15.20, fejérmegyeá, duánátuli, pestvidéki és bácskai 76 kg-os 14.20-14.35, 77
kg-os 14.30-14.50, 78-as 14.55—14.70, 79-es 14.75—
14.90. 80-as 14.90—15.05. Pestvidéki rozs 7.90—8.00
e.Svéb 7.90—8.00, takarmányárpa I. 9 . 5 0 — 9 . 7 0 , II.
9.30—9.50, felvidéki sörárpa 10.75—13.25 egyéb 10
—10.75, zab I . 9.20-9.50, I T . 9 . 0 0 - 9 . 2 0 , ' tiszántúli
tengeri 7 . 0 5 - 7 . 1 5 , egyéb 7 . 0 0 - . 7 1 0 , korpa 6.25—
6.35.
Csikápóf tőzsde bankzárlat miatt zárva.
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ra elfiflzetést elfogadok és u
ajándék-akciót azonnal
lebonyolítom.
Kezimnnkafonalak: »i6nyeg-, horgoló- ós kStBfonalak Igen olosón,
nagy választékban. — Ftty Marrjli,
KtfjyA
acca 5 . SS. 208

minden színi
bőröveket
- — _ _ —
ben és minőségben, valamint kézimunka retikiilöket nagyon

Jorbéíy

olosón készitek

böröndös.

Bényi Illatszertár.

Feketesas u .
137
2.1.

(Vftrosi adóhivatallal

szemben.) Parfümök, kölni vizek, púderek, szappanok,
kötszerek. — Gumiáruk legolcsóbb beszerzési helye. 94
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Fordította: D GUTHI ERZSI
50
Volt egy tél, amilcor valaKogy semmisem
sikerült. Senkinek sem volt pénze és alig kaptam valami munkát. Meg kellett kérnem ja
fűszerest, hogy hitelbe vásárolhassak, de rövidesen harminc dollárra rúgott a tartozásom
és akkor nem akart tovább hitelezni és mikor átnéztem a számlákat, láttam,
hogy
Danny mindenfélét vásárolt a tudtom nélkül,
mandulát, uborkát, almát, diót, cukrot. Mindig szeretett venni mindenfélét a többi fiúnak. Azt hiszem, azért szerette megvendégelni őket, mert attól olyan fontos személynek képzelte magát. Egyáltalán semmi pénz
nem volt már a házban, pedig ebédet kellett
készítenem a gyerekeknek, mire kijönnek az
iskolából, hát elvittem a jegygyűrűmet a zálogházba, két dollárt kaptam érte: Másnap
egy leánykaruhára kaptam rendelést, nagyon siettem vele és hamar elkészítettem,
hogy valami pénzhez Jussak, de a hölgy azt
mondta, nem várhatnék-e jövő hétig a munkadíjjal, mert ő most szükiben van a pénznek. Hát akkor már csak ötven centem volt
és nem tudtam, mit csináljak, hát másnap
reggel ötkor keltem és nagyon hideg volt és
havazott. Már este megkértem Artiet, osz-

OLCSOBB

(kenyérért nem kell fizetni
mert szeszes Italt nem lehet fogyasztani
(borravalót nem kell adni.

4 fogásos m e n ü 1 pengő.
10 szelvényes jegyfüzet 9"50 f.
a
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Központi Tejcsarnok rt.

tejivójában
Kelemen- és Kölcsey-u. sarkán.
sza ki a gyerekeknek a reggelit és mondtam,
hogy ebédtájban már itthon leszek.
Hát elmentem egy ujságkiosztóhoz és vártam, amig jött az ujságszállitó kocsi és akkor megkértem az embert, hogy adjon át
nekem ötven cent ára újságot. Adott is egy
nagy köteget és azt kicipeltem az állomáshoz. Mindig erősebben és erősebben havazott, én egy pamutkendőt bontottam a fejemre, hogy a kalapom tönkre ne menjen és
megálltam a földalatti állomásánál és vártam
az emberekre, hogy megvegyék az újságjaimat. De, azt hiszem, nem is láttak meg engem a havazás miatt, vagy tán azért, mert
nem mertem előreállni. Elég az Hozzá, hogy
nem adtam el egy újságot sem, egyetlenegyet sem. Hát hazamentem és sirtam a hidegtől, meg mert ugy át voltam ázva és mert
elpazaroltam az utolsó ötven centemet. Volt
még odahaza egy kis rizsem, meg egy kis
tej, hát ebédre tejberizst főztem a gyerekeknek, aztán bementem a városba Landry úrhoz
és ott kaptam munkát, pár női nadrágot a direktrisztől és egy dollár előleget is adott.
Legelsőnek Ártie
végezte el az elemit,
mert Danny még kétszer megbukott, Artie
pedig átugrott egy osztályt. Artie csak tizenkét éves volt, de nagyon nagy volt a korához képest és jóval idősebbnek látszott:
Vizsgára vettem neki egy u j sötétkék öltönyt, varrtam neki egy uj inget, uj cipő és
harisnya volt rajta, a gomblyukába virág és
vettem neki ajándékba egy töltőtollat, azon
két arany pánt volt. Két jegyem volt, hát
mama is eljött velem. Olyan aranyosak vol-

tak a gyerekek, a lányoE mind feKérBen, •
fiuk mind sötétkékben és Artie olyan szép
volt.
Először énekeltek a gyerekek, aztán az
igazgató a bibliából olvasott, aztán egy kislány felolvasott egy dolgozatot, amit 6 irt,
egy másik kislány zongorázott, egy, fiu meg
hegedült. Aztán az igazgató hosszú beszédet
tartott a gyerekeknek, hogy ők mostmár az
élet küszöbe előtt állnak és kötelességeiket
teljesíteniük kell, aztán azt mondta, most kiosztjuk a jutalmakat. Az első jutalom egy ifjúé, akinek dicséretére nem is találok megfelelő szavakat. Az ifjú előtt ragyogó jövő áll,
amely bizonyára áldást fog Jelenteni az egész
emberiség számára* Kérlek, lépj elő, Arthur
Williams.
Artie ugy meg volt lepve, Hogy mindenkinek a lábába belebotlott, mikor kifelé igyekezett és a hajatövéig elpirult. Az igazgató egy
kis aranyérmet tűzött a kabátjára és tovább
beszélt. Ennek a fiúnak nemcsak a jelleme
figyelemreméltó, hanem a hajlamai és képességei is. Ha körülnéznek itt, képeket és
rajzokat látnak a falon, amiket ő készített tökéletes pontossággal és művészi érzékkel. És
annak a csodálatos füzérnek, ami most e terem falait disziti, a készítője nem más, mint
ez az ifju. ő tervezte és osztálytársai az ő
utmutatásaí és felügyelete mellett nagy buzgalommal segékeztek a nehéz feladat kivitelében. Márpedig ő nem volt elnéző mester,
mert csakis a tökéletes munkával volt megelégedve. És most azzal fejezem be mondanivalómat, Hogy remélem, egész életében
csakis a tökéletes munkával lesz megelégedve.
Nem teKettem róla, simom kellett, mikor
elmentünk, de olyan boldog és olyan büszke
voltam. Artie egyenesen hozzám Jött, megmutatta az érmet és én megcsókoltam és ő
Hagyta.
Otthon Danny azt mondta- rihö ez mSe
tán öt dollárt sem ér.'
Beszélgettünk Artievafl, Kogy most miHez
kéne kezdenie és én azt mondtam, legjobb
lenne, ha cimfestő mesterséget tanulna, mert
hogy olyan szépen tudott rajzolni, de Artie
azt mondta, nem, ő tovább akar tanulni,
gimnáziumban és később talán még egyetemen is, mert, azt mondta, ő tulajdonképen
nem is akar rajzolni, azt mondta, nem is tudja még, mit akar, de bizonyos, hogy nem lehet belőle nagy ember, Ha nincs meg a műveltsége. De Artie, mondom, honnan vegyük
a pénzt. Azt mondta, ő tud szerezni magának munkát egy péknél, reggelenkint kihordaná a zsemlyét és Heti két dollárt is kereshet ezzel és, anya, azt mondja, talán délutánra is tudok szerezni valami foglalkozást De
én nevettem és azt mondtam, délután tanulnod kell, ha egyszer gimnáziumba jársz.
Az ő iskolájában csak szeptemberben Kezdődött a tanitás, hát reggelre elvállalta a
zsemlyekihordást, délutánra pedig a Bronxi
Családi Lapok kihordását és Hetenldnt három és fél dollárt keresett. Három dollárt ideadott nekem és ötven centet megtartott magának:
(Folyt kőv.)
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cserélhet havi egy pengőért
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Kedd Róm kath A. sz. Tam. Pro' testáns Tamás. Nap kél 6 óra 31 perckor, nyugszik 5 óra 53 perckor.
Somogyi-könyvtár 'öznapokon délelőtt tői
t-lg, délután 4-től 7-ig, a Városi Mnsenm mindennap, vasár- és ünnepnap Is. délelőtt 10-tr fél 1-lg
van nyitva. Folyóiratcsere kedden, estit "rtökön,
szombaton délután fél 5-től fél 6-1g.
Egyetemi könyvtár (központi egyetem, T. emelet) nyitva vasárnapok kivételével mindennap.
Szegeden a gyógyszertárak közül szolgálatot
tartanak: Apró Jenő Kossuth Lajos-sugárut 59.
(telefon 1996), Borbély József Tisza Lajos-körut
20 (telefon 2268), Buicsu Barna Kálvária-tér 7.
(telefon 3278), Gerle Jenő Klauzál-tér S. (telefon
1359), Moldván Lajos Újszeged, Vedres-ucca 1.
(telefon 1846), Nagy Gy. örök.: bérlő Takács I.,
Boldogasszony-sugárut 31. (telefon 2125), Selmeczi
Béla Somogyitelep IX. u. 489. (telefon 3425).
— Klebelsberg Kunó özvegye Szegeden, özvegy gróf Klebelsberg Kunóné hétfőn délután
Szegedre érkezett. Kedden délelőtt a fogadalmi
templomban meglátogatja elhunyt férje sírhelyét. A grófné szerdán utazik vissza
Budapestre.
— Népművelési tanfolyam. Az elmúlt télen
nfipmüvelé i tanfolyamot tartottak Dorozsmán. A
tanfolyam
záróünnepélyét vasárnap
tartották
meg. Az flnnepélv keretében Balogh György tanitó vetitettképes előadást tartott, a végzett munkáról Sonkovieh Gyula igazgató számolt be. A záróbeszédet Hiibner József
népművelési
titkár
mondotta.
—'
A szociáldemokrata nárt köszönete. A
szociáldemokrata párt közli: A szegedi szociáldemokrata párt végrehaitóbizottsága
ezúton
is hálás köszönetét küldi mindazoknak, akik
a párt jelöltjeinek fényes győzelmét a vasárnap lefolyt választás alkalmával lelkes munkájukkal és szavazatukkal biztosították.
— ü j tenmplomot épit az izraelita ima egyesület A Szegedi Orthodox Izraelita
Imaegyesület
Wolsz Vilmos gondnok elnökletével tegnap rendkívüli közgyűlést tartott. A közgyűlés egyhangúlag elhatározta, hogy az anyahitközség által rendelkezésre boesájtott Margit-ueca 24. számú ház
telkén uj templomot épit. Az imaegyesület elöljárósága megtette a szükséges intézkedéseket, hogy
« terv mielőbb megvalósuljon.
A Lorántffv Zsuzsanna Egyesület szeretetvendégsége. Vasárnap délután tartotta meg
a Kassban a Lorántffy Zsuzsanna Egyesület
nagysikerű
Szeretetvendégségét.
Bevezető
előadást Bakó Lászlóné tartott. A nívós műsoron Bárányi .Tános elmélyült, művészi zongorajátéka és Könyves Tóth Erzsi nagvhatásu
szavalata fogadta. Ünnepi előadást dr. Muraközy Gyula lelkész tartott. A szereplőket lelkes, meleg tapsokkal köszöntötték nagyszámban megjelentek. Az ünnepélyt Bakó László
szavai tárták be.
— A Balosszövetség szegedi kerületének közgyűlése. A Dalosszövetség IX. kerülete vasárnap
tartotta meg tisztújító közgyűlésit Pongrácz Albert elnöklésével. A diszebiökök sorába Szegedről
beválasztották Bakó Lászlót, B irányi Tibor főispánt. dr. Buócz Bélát, Egyed Aladárt, dr. Glaftfelder Gyula püspököt, dr. Jedlicska Bélát, dr.
Kaufmann Györgyöt, dr. Koltay Alajost, dr. Kováts Ferencet, dr. Lőw Imimánuelt, dr. Pálfy Józsefet, Raslkó Sándort, dr. Somogyi Szilvesztert,
dr. Shvov Kálmánt, dr. Szabó Gézát,
dr.. Széli
Gyulát, Tóth Bélát, dr. Várkonyi Hildebrandot,
dr. Veress Gábort és dr. Vidakovits Kamillt. A
kerület örökös tiszteletbeli karnagya lett König
Péter. Elnök dr. Ditrói Gábor, ügyvezető elnök
Pongrácz Albert, alelnökök dr. Dobó József, Kiss
Károly, dr. Tóth Imre, kerületi karnagy
Antos
Kálmán, társkarnagvok Magvar Rezső és Szögi
Endre, főtitkár Teleki Sándor, titkár Róth János,
pénztáros Mnyer István, jegyzők Tóth Ferenc és
dr. Jobba Fülöp.

Esőernyő

divatfogóval

csak 480

Hoffmann Dezső cégnél
Csekonios ucoa 4.

¡»

— Az ingyen tejakció. A szegény gyermekek
ingyen tejakciója javára legutóbb a következő
adományok folytak be: Móravárosi társadalmi
kör 3.20 Belvárosi leányiskola farsangi gyűjtése
13.34, Vidacs Júlia 1.60, járásbíróság 10, a Magyar
Nők Szent Korona Szövetsége által rendezett divatbemutató kiállítói: Kelemen Dezső 8,
Ekker
nővérek 5, Tóth Imre 8, Vecsernyés Juliska 5,
Csikós Elek 8, Franki Mária és Kiss Magda 5,
Lapu Károlyné 5, Friedmann Teréz 6, Körössi
Józsefné 5, Lestár Ede 5, Nógrádi Anna 5, özv.
Majorossyné 5, Haha Rózsi és Bitté Lajos 5
pengő.
— Felhivás a hadviseltekhez. Azok a hadviseltek, (frontharcosok, hadirokkantak, hadiözvegyek,
hadiárvák), akiknek
birtokában
hadikölcsön,
kényszerkölcsön, vagy hadikölcsönbiztoMtás van,
a kamatok és támogatási összegek felvétele végett jelentsék be rímüket a Hadikárosnltak Nemzeti
Szövetségénél. Debrecen, Rákóczi-ucca 19
— A zsidó szentegvlet közgyűlése. 'A szegedi zsidó szentegylet vasárnap tartotta meg
közgyűlését. Faragó Lajos elnök? megnyitója
után Fuchs Vilmos ismertette a titkári ielentést. A közgyűlés után Lőw Immánuel főrabbi emlékezett meg az elmúlt év halottairól.
— A volt 111. és 2 5 honvéd lovas tüzérosztály
szervező bizottsága pénteken este 8 órakor a
Raffay-étteremhen megbeszélést tart, amelyre a
volt bajtársakat a bizottság meghívja.
x A jövendőmondó grafológus
utolsó meghosszabbítása szombatig szól. Jellem-jövő 1 pengő. Széchenyi-tér 16.
— Sinclair Lewis: Egy modem asszony szive
— Th'lmngyarország kölcsönkönyvtár.
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Meghalt
a csikágái polgármester
Miami, március 6. Crcrmák
csikágói polgármester, aki a Roosevelt elleni merénvlet alkalmával revolverlövéstől súlyosan megsebesült,
ma a kórházban meghall.

Az iparíesiiilet
viharos közgyülcse
(A Délmagyarország munkatársától.) Viharos közgvülést tartott vasárnap az ipartestület
gyenge érdeklődés mellett. Körmendy Mátyás
beszámolt a multévi működéséről, majd a közgyűlés Móra Ferencet egyhangúlag az ipartestület tiszteletbeli elnökévé választotta.
Cserép Sándor hangoztatta, hogy a közgyűlést nem a törvényes időben
hívták össze.
Gyuris István titkári jelentés után vihar következett a zárszámadások körül, több kiadási
tételt kifogásoltak.
A költségvetésnél folytatódtak az izgalmak,
többen a tisztviselői fizetéseket támadták. Bizottságot küldtek ki a fizetések megállapítására.
Székely László indítványára __ kimondták,
hogy mozgalmat indítanak a piaci hclvpénzek
leszállítására.
Ujabb vihar keletkezett az
az ipartestületi vendéglő bérlete körűi Magvar Imre indítványával kapcsolatban. Izgatott, hangos vita után a közgyűlés kimondta, hogy u j pályázatot kell kiirni a vendéglő
bérletére.

A h a s felfsége, májtájékl fáljdalmak, emésztési nehézségek, gvomorbélhurut és sárgaság
a
természetes »Ferenc József« keserflviz
használata által megszüntethetik és az agy, a
szem, födő vagy sziv felé irányuló vértólulások
ellensulyozhatók. Gyomor- és bélspecialisták
igazolják, hogy a Ferenc József, vizze! különösen az 015 életmód következtében Jelentkező
bajoknál, nagyon kedvező eredményeket érnek
el. A Ferenc József keserűvíz gyógyszertárakban, drogériákban és füszerüzíetekben
kapható.
a ,
— A Katolikus Legényegylet kulturestje. A Szegedi Katolikus Legényegyesület vasárnap este kulturestét rendezett. Dr. Vass Béla a nagyböjt jelentőségéről beszélt, Szűcs B. József
szavalt,
Cserép Zoltán Lugosi Gyula és Trinkulla József
kísérete mellett énekelt. Dr. Nádas Zoltán a sportról tartott előadást. A műsor további részében
Czérna István, ifj. Adányi István és Schmidt János szerepelt. Az ünnepélyt Fábián Ferenc szavai
zárták be.

A Z EMBER ELETE.
« A RENDES AZ EMÉSZTÉSE

— Sorsolás. A Magyar Asszonyok Nemzeti Szövetsége Bárányi Tiborné, a MANSz diszélnöknője kezdeményezésére jótékony célra hétfőn délután egy értékes gobelinképet sorsolt ki. A sorsolást dr. Aigner Károly közjegyző közbejöttével
dr. báró Tunkl Tamás főispáni titkár és dr. Havas Zoltán ejtették meg Az értékes gobelinképet
a 44-es szármi sorsjegy nyerte meg.
— Az iparosifjuság előadása. 'Az ipartestületben működő iparosifjuság március 19-én, vasárnap
délután a színházban előadja Zilahy Lajos „Süt
a nap" cimü színjátékát A műkedvelői gárdát
Máthé László tamilja be.
— Mezőgazdasági előadások. A Duna—Tiszaközi Mezőgazdasági Kamara főtitkára. Szabó Lajos, 8-án és 9-én mezőgazdasági előadást tart. Az
első előadás szerdán délelőtt 11 órakor lesz a Szegedi Gazdasági Egyesület helyiségében (Széchenyi-tér 9.)
— A szegedi városi gőzfürdő újonnan modernfii
berendezett viz- és iszapgyógy-intézetet létesített.. Hidegvizgyógyintézet, villany, kénes, sós.
szénsavas és kádfürdők. Nedves gőz és forró légkamrák. Hideg, meleg uszodák. Gyógymassage.
Ivókúrák. Inhalatorium. Iszappakolások a szegedi
thermál forrás és kolopi világhirü rádiumos
gyó<ryiszappal. Orvosi felügyelet Igen mérsékelt
fürdődijak. A thermál fürdő nők, férfiak részére
mindennap. Iszaposztály: nők részére: hétfő, szerda, pénteken, férfiak részére: kedd, csütörtök,
szombat, vasárnap. A szegedi thermál viz, mind
pedig a kolopi gyógyiszap kitűnő sikerrel alkalmazható rheumánál, köszvénynél, osont és izületi
bántalmaknál, egyes idegbajoknál mint ischias
stb. krónikus női gyulladásos megbetegedéseknél,
izzadmányoknáL
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Orvosszakértői vizsgálatok
az elégetett Tóth Ilonka Ügyében
Az orvosok nem íalálíak vérnyomokat a Korzó Mozi kazánházában lefoglalt
késen

(A Délmagyarorszldg
munkatársától.')
Zombory János vizsgálóbíró Bálint Kálmán mozifütő
ügyében elrendelte, hogy dr. Gyurlcza
Sándor
és dr. Knall János törvényszéki orvosszakértők
a törvényszéki orvostani intézetben vizsgálják
meg a Korzó Mozi fűtőházában talált disznóölőkést és a kazánház faláról lekapart vakolatrészeket. Dr. Burger Béla védő kérelmére a
vizsgálóbíró megengedte, hogy a vizsgálatnál
ellenőrző szakértő működjön közre. A vizsgálatnak azt kellett kiderítenie, hogy a késen és a
falrészeken felfedezhetök-e
a vérnyomok.
Mert
ha vérnyomok találhatók, akkor nem kétséges, hogy Bálint Kálmán elégetés előtt feldara-

bolta Tóth Ilonka holttestét.
A vizsgálat során megállapították, hogy a
késen semmiféle
vérnyom
nem mutatható
ki.
Ugyanilyen
eredménnyel
járt a
vakolatrészek
vizsgálata
is. Itt sem találtak az orvosok vérnyomokat.
Hátra van még a vakolatrészek egy
kis részének megvizsgálása. Az orvosszakértők
kedden terjesztik be véleményüket a vizsgálóbiróhoz.
Zombory vizsgálóbíró hétfőn megkereste a
közkórházat, ahol Tóth Ilonkát többizben ápolták különböző betegséggel és a leány betegségeire nézve kért felvilágosításokat.

A kisvasút
A vizsgálóbizottság

talpfái

mindent

(A Délmagvarország munkatársától.) Szűcs
Imre tőrvényhatósági bizottsági tag az egyik
régebbi közgyűlésen bejelentette, hogy értesülése szerint a kisvasút számára vásárolt talpfák szállítása körül különböző hibák
történtek, a leszállított talpfa minősége nem felel meg az előirásnak. Javasolta, hogy a közgyűlés rendelje el a szakértői vizsgálatot.
A
közgyűlés felhatalmazása alapján dr.
Pálfy
József polgármesterhelyettes elrendelte a vizsgalatot, bizottságot alakított, amelynek
elnökévé dr. Veress Gábor államvasuti üzlet:
-nzgatót, tagjaivá pedig Korányi Jenőt, a villamosvasút igazgatóját, Korén Emil államvasuti főfelügyelőt, az üzletigazgatóság
pályafenntartási osztályának vezetőjét, Czigler Arnold épitési vállalkozót és Főző
Mártont, a
kisvasút üzemvezető főmérnökét nevezte ki. A
bizottság most fejezte be a vizsgálatot és annak
eredményéről részletes jelentést terjesztett a
polgármesterhelyettes elé
A jelentés szerint a bizottság huszonhárom
helyen vizsgálta felül a pályatestbe
beépített
uj talpfákat, amelyekkel a régi, elkorhadt talpfákat cserélték ki abból a szempontból, hogy
minőségűk megfelelnek-e a forgalmi viszonyoknak és a követelményeknek. A bízottság

rendben

talált

azt állapította meg, hogy a talpfák kifogástalanok, a talpfaszállitmány átvétele
a legnagyobb körültekintéssel és gondossággal
történt, a talpfák beépítése körül sem észelelhető
semmiféle hiba, vagy szabálytalanság. Megállapított a bizottság, hogy a
kisvasút pályatestébe eredetileg, tehát még 1926-ban beépített talpfamennyiség 10.1 százalékát cserélték eddig ki, dé az
egész
kicserélendő
anyag sem haladta meg a husz százalékot, ami
rendkívül eredmény, mert hasonló forgalmú
kisvasutaknál hat év alatt általában a talpfák ötven százalékát kell kicserélni.
Megvizsgálta a bizottság a kisvasút egész
pályafenntartási rendszerét is és megállapította, hogy ezen a téren sem történt kifogásolható. A pályafenntartás a követelményeknek és
az előírásoknak mindenben megfelel.
Korén Emil főfelügyelő és Főző Márton igazgató külön-külön tanulmányt dolgozott ki, az
akácfából
készített talpfák használhatóságáról. Mindketten a város rendelkezésére bocsájtották tanulmánvukat. A vizsgáló bizottság jelentését dr. Pálfy József polgármesterhelyettes az üzemigazgatóság legközelebbi ülésén
is bemutatja.

HIRE HASZNALJA FgEL A VAROS
A GÁZGYÁRI PENZEKET
A DÉLMAGYARORSZÁG
ANKÉTJE
KOrmcndy Mátyás hozzászólása
(A Délmagyarország munkatársától.) A gázgyári pénz felhasználása ügyében megindított
ankétunk során most Körmendy Mátyás országgyűlési képviselő nyilatkozik. Hozzászólása a kővetkező;
Véleményem szerint a városinak nem ad
nagy gondot, hogy mire fordítsa a gázgyár által fizetendő 1,400.000 pengőt. Annyi égetően
sürgős, megoldásra váró probléma van," hogy
talán csak a legmegfelelőbb ,a legsürgősebb
kiválasztása fontos. Megoldásra váró feladatok
közöl legelsőnek tartom a Mars-tér rendezésének kérdését. Ki kell köveztetni legalább felét a térnek, még pedig olyan módon, h^gy az
megfelelően tisztántartható legyen. Ugy érzem, ennek bővebb indokolását nem kell külön
kifejtenem. Az csak természetes, hogy a város
piacterét olyképen kell kialakítani, hogy annak használata ne legyen az időjárástói függővé téve. hogy ne csak száraz időben, hanem
mindenkor beállhassanak oda a piacra kocsin
érkezők.
'— A Mars-tér melleit csaknem egyenlően
fontosnak tartom a Szent István-tér rendezését.
Ez a tér a város szivében fekszik és jelenlegi
állapotában valóságos szégyene a városnak.
Nem is kell külön kiemelnem, hogy ez a tér
is piac célokra szolgál. Feltétlenül módot kell
találni arra, hogy a készítendő munkatervbe a
Szent István-tér rendezése is belekerüljön. Végül ebben a keretben tartom megoldandónak

a külváros csatornázási és vlzzet való ellátátásának kérdését. Ez nem hajtható végre teljesen ebből az összegből, — azzal tisztában vagyok —, azonban az alapokat, amelyeken maj'dan a kérdés végleges megoldása felépülhet,
ebből az összegből lerakhatjuk.
— Rá kell mutatnom arra, hogy a csatornázás és vízhiány miatt a nagykörúton kívüli
részek lassan szinte elnéptelenednek. Ma már
senki sem hajlandó arra ,hogy az uccáról _ és
sokszor igen messziről hordja a vizet, vizes
lakásban lakjék, keres olyan
lakást, ahol
mindettől meg van kímélve. Ezek a házak így
hova-tovább megszűnnek.
— A külvárosnak magasnyomás vízzel való
ellátása magára a városra nem jelent holt befektetést. A város ugyanis a vízdíjjal amortizálhatja befeketetését. Ha hozzávesszük még
azt is, hogy a lakások előnyösebb értékesítési lehetőségével a közszolgáltatások összege is
emelkedik, megállapítható, hogy nemcsak
a
külvárosi polgárok kulturszükségletének kielégítése, hanem anyagi szempontok is követelik ennek a problémának megoldását. A külváros csatornázása érdekéből elsősorban olyan
tervek elkészíttetését tartom
szükségesnek,
amelyek az egyöntetűséget, valamint a csatornázásnak a város egész területére való kiterjesztését biztosítják. Ugy hiszem, aránylag ez
nem jelent olyan összeget, amely a rendelkezésre álló keretbe beleilleszthető nem volna.

— Arra kívánok még rámutatni, Hogy ha
a csatornázás és a magasnyomású viznek
a
külváros részére biztosítása most nem történik meg, belátható időn belül nem jut a város
abba a helyzetbe, hogy ezt a kérdést a megoldás stádiumába juttassa.
És ha valamiké«-,
ugy most fokozottan kötelessége az
illetékeseknek a külvárosrészekről, azok
polgárairól
való gondoskodás.

A LIoyd~Társulat
elnökválasztása
Egy csendesebb országgyűlési képviselőválasztás előkészületei nem okoznak olyan hullámzást, mint a Lloyd-Társulat küszöböd
álló elnökválasztása. Már három hete tárgyaiiák uton és útfélen, pertraktálja a sajtó, folyik a kapacitálás, és főként a hivatalos és
nem hivatalos jelölés. A Lloyd választmán
nyolctagú jelölőbízottságot küldött ki az c'
nök személyében való megállapodásra, de a
jelölőbizottság ép ugy kénytelen
ismételten
megváltoztatni elhatározását, mint ahogy a
választmány sem tartotta fenn eredeti álláspontját.
Miután az elnök személyét illetőleg az első perctől kezdve súlyos nézeteltérések
merültek fel, a Lloyd diplomatái ugy
akarták
at elnökválasztás
problémáját megkerülni,
hogy senkit sérelem ne érjen. A számítás azonban nem vált be, mert akadtak — és a látszat
szerint tekintélyes számban —, akik a
két
elnökjelölt közül egy harmadik megválasztását tartják kívánatosnak.
A hétfői választmányi
ölés összehívását
Weil Zsigmond és társai kérték, akik azt az
indítványt terjesztették elő,
hogy a 12-iki
közgyűlés mond ja ki az alapszabályoknak oly
módon való megváltoztatását, hogy a jövőben
két elnöke legyen a Lloydnak és mindjárt a
március 12-iki kőzsrvűlés válassza is mekmfad
a két elnököt.
A Lloyd-választmány jogási tagjai,
'dr.
Bodnár Géza, dr. Barta Dezső és dr. Kertész
Béla hangsúlyozták.
hogy ez az indítvány
nem kerülhet a 12-iki közgyűlésen tárgyalásra, mert nincs kitűzve a napirendre. Feltéve
azonban, hogy mégis tárgyalná a közgyűlés, a
választást nem lehet megtartani,
mert az
alapszabályok esetleg elfogadott módosításának jóváhagyását be kell várni, mielőtt megválasztanák á két elnököt. Egyelőre tehát csak
egy elnököt választhat a közgyűlés. Dr. Barta
Dezső mindjárt azt is bejelentette, hogy ha a
közgyűlés mégis két elnököt választana, —
a maga részéről megfellebbezi a határozatot,
amelyet a belügyminiszter kétségtelen® megsemmisít.
Wimmer Fülöp azt vitatta, Kogv voft már
ilven eset a textiliparosok egyesületében
és
nem lett belőle semmi baj. Kijelentette, Eogv
feltétlenül a kettős elnökség mellett van
és
mindent elkövet, hogy a közgyűlés elfogadja
ezt a javaslatot. Elhangzott még több felszólalás, valamennyi a kettős elnökség ellen. Dr.
Kertész Béla, hogy a közgyűlés törvényszerűsége r biztosítva legyen, azt az Inditványt tette,
hogy a közgyűlés döntsön az alapszabálvmódositás fölött és amennyiben a kettős elnökséget fogadta el, akkor ne e jtsék meg a választást,
hanem várjanak azzal a miniszteri
jóváhagvás leérkeztéig. Wimmer újból vitatta a két
elnök azonnali megválasztásának helyességét.
Végűi Is az elnök titkos szavazást rendelt el
a kérdés fölött, aminek eredménvekénen azt a
határozatot hirdette ki, hogy a Lloyd-választmánya javasolja a közgyűlésnek, hogy a jelölőbizottság határozatával szentben mondja ki
az alapszabálvok megváltoztatását és váTaszszon ugyanakkor két elnököt.
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Szőlőoltványok,
hazai sima és gyökeres szőlővesszők, államilag ellenőrzött telepemen, fajtisztán beszerezhetők. C i m : Szabó
Flórián,
Gyöngyös.
Kérjen árjegyzéket.
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és Müvé&zzeí
KulenkampH Gyflrgy hegedfiesffe
Uj név, uj hegedűs, K u l e n k a m p f f , az a
«arcsu, szőke, német hegedűs, testhez
simuló
Frakkjában hordoz valamit a Paganiniről álmodók attitűdjéből Hegedüs-vamp.
&Li a hungok
bűvöletébe rejti a fiatalos szenvedély ujjongósát
és üveghangjai szférái szépségével
csalogatja
magához lenyűgözve ülő hallgatóságát. Nagy hegedűs, de nem lehet egyhamar kiismerni, mi is
lakozik benne. Olykor feicsap a tüz téten világító
szeméből, tegatottan futó hosszú ujjaiból, Ünnepélyesen és finoman ivelő vonójából, majd halk
fáradtság leplezett bánata sir ki hegedűjéből, azután ismétrltem kitör a süritett vihar, hangok mámora, feszülő vágy.
Mint hegedűsről, ragyogó technikájáról fölösleges is besélni. Tud ugy, mint bármelyik akinek nevétől visszhangzik a reklám és a meghódított hangversenytermek osztatlan hódolata. Az
egyénisége, a művészi beállítottsága, a fajtája és
szelleme az, a.mt érdekességet és megeitő vonzást ad játékának Nem érzeleg és nem erőszakolja a hatásosságot. Mikor azonban műsorának introdukcióján tul van, a közönség kezd melegedni Kulmkampff György modern orientációjában,
nem passzívan ájtatos és nem tulkövetelő, hanem
a forma tudatosságát és a mindenség végtelen
jelenségeit érző komplex lélek. Schubertnek hegedűre és zongorára irt duóját
kissé német kedélyre hangolta át a költő lágyan és
bécsiesen
érzelmes álmodozása helyett
Annál meglepőbb
volt D e b u s s y szonátája. Benne
szellemesség
rikkázott és a melódiák érzéki szépségét felváltotta aií espirt tflzes villámlása, a forma szeszélye, a fordulatok Izgalmas variációja, amit a művész a stílusművészet legremekebb
átérzésével
közvetített. M e n d e l s s o h n
hegedűversenye
természetesen közel fekszik a közönség szivéhez,
közel fekszik a hegedűsökéhez. Kulenkampff tiszta
ékesszólással,
virtuozitással játszotta,
de az
utolsó tételben valóban
Impozáns fölényességet
mutatott A német Mendelssohnt a német virtuóz
kísértetiesen megértette. Y s a v e . C a s t e l n n o vo—Tedesco
P a l g a n i n í—Sym a n o v s k y
egy-egy érdeke darabját Játszotta a mflvSsz és
a dübörgésig fokozódó tapsra, amelv rvagv ovációvá nőtt, a .ráadások" tömege következett.
A közönség uj hecedűssel ismerkedett mc?
nevet impresszióiban
nafvok köz* sn»r>rta A
művészt dr. H e n z Ottó kisérte elragadóan.
'A
kísérelt külön élmftty volt.
I. v.

Józsa tanította be Az utolsó kép Ottó megkoronáztatását ábrázolta. A zenekar a Rákóczi-indulót
játszotta.

A szinhózi iroda híre*
Ma délután mégegyszer szinrekerül a Magyar
Nők Szent Korona Szövetségének tegnap este nagy
sikert aratott látványos divatrevüje. Ifjúsági előadás, filléres helyárak.
Az egész város a most felújított Három grácia ragyogó előadásáról beszél A közönség fokozódó lelkesedéssel látogatja a színházat, mert
meggyőződött róla, hogy a színtársulat művészi
munkával dolgozik. Ezen a héten csak ma szere
pel esti előadásban Lehár Ferenc revüopereltje.
Ma este: Három grácia.
Szerda: Kaméliás hölgy. A szinház és az irodalom barátai nagy érdeklődéssel várják Dumas
halhatatlan müvének, a Kaméliás hölgynek előadását. A darabot most dolgozta át modern színpadra Hajó Sándor. Dumas szívhez szóló romantikus művét a társulat nagy gonddal késriti elő
a szerdai bemutatóra. A főszerepet Könyves Tóth
Erzsi játsza.
A Kaméliás hölgyet szerdán
és csütörtökön
Játsza a szinház.
Csütörtök délután mégegyszer szinre kerül a
szezon egyik legkedvesebb operettje a Nászéjszaka, filléres helyárakkal.
Tul a Dunán Baranyában. Erdélyi Mihály legújabb slágeroperettje, a „Tul a Dunán Baranyában" csupa fülbemászó melódia, érdekfeszítő mese, ötletes versek, látványos nagy kiállítás, elsőrendű szereposztás. A Tul a Dunán Baranyában
péntek, szombat és vasárnap este kerül szinre.
Szombat délután:
Krétakör. Filléres
helyárak.

Sport
Serlegmérkőzés gól nélkül
A szép márciusi vasárnap dacára csak kevesen voltak kíváncsiak a Szeged FC—Attila
serlcgmérkőzésre. A Szeged FC a barátságos
mérkőzést arra használta fel,
hogy
egyes
posztokon u j játékosokkal kísérletezzen. Gvurcsó mint haíf mutatkozott be, — teljes sikerrel. A mérkőzés legkellemesebb meglepetése a
közvetlen védelem kitűnő munkája volt.
A
Pálinkás, Werner—Riesz védelmi trió hibátlanul működött. A csatársor ismét
gyengén
funkcionált.
A játék közepes nivón mozgott. Két jó védelem küzdelme volt ez a mérkőzés a tehetetlen csatársorokkal. Általában „barátságos" ize
volt a vasárnapi játéknak, csak néha kaptak
kedvet a játékosok a komolyabb játékra. Voltak azonban a mérkőzésnek szép momentumai
is; Pálinkás és Alberti produkciói, a szegedi
kapusnak gyönyörű robinzonádja.
amikor
Rudas bomhafeejlését parírozta. Szeged legalább egygólos győzelmet megérdemelt volna.

Dlvatrovfl a szinházban. A Magyar Nők Szent
Korona Szövetsége hétfőn este iragyszaWsu divatbemutatót rendezett a
színházban. 19TXMÓ1
1033-ig a divat minden árnyalatát bemutatták a
szereplők, akiket a zsúfolt nézőtér melegen megtapsolt. A műsor előtt a sikerült revü szerzője,
H a j t a y Etelka tartott
előadást, 8 má*odik
rész előtt őrgróf Marenzi Károlyné beszélt a divatról. Az előadáson résztvett a színészek közül f
Hont Erzsébet Pallay Manci, Rásó Ida, Füredi
A magyar váíowaíofí ovőzelme
József, Marinkovios és Oláh. A revü 16 képből
Holteudtában
állott; a névtér a szebbnél-szebb képeket, táncokat és jelmezeket lelkes tapsokkal fogadta. A diAz
Amszterdamban lejátszott magyar—
vatbemutatón a következők szerepeltek: Sdhön- j holland válogatott mérkőzést a magyar csapat
berger Márta, Tarján Kató,
Schönbergfcr Tea,
nagy küzdelem árán nverte meg 2:1 arányban.
Hecskó Irén, Kakuk Ilus, Markovits Olga,
NéA gólokat Rihámi, Teleki, illetve
Van
der
meth Romula és Thvra, Szóra Kató, Szakáts KaBroeck lőtték.
tó. Sairoki Mancf, Máriaföldi Mária Redő Elly,
Spalla Aurél né, Széli Erzsébet, dr. Milkó Edéné,
Kováts Zoltánné, Ranner Károly, Hunyó Sándor,
Amaíőreredmények
Kovács Mihály, Kreimper Antal, Nóme'h Dezső,
Az amatőrök vasárnapi eredménvei: SzAK
Pellett Géza, Pollák Károly, Szabó Péter, Dan- K T K 3:1 (0:1), KE A 0 _ Vasutas 5:2
(4:0),
ner János, Kaszanitzky Zoltán, Nagy István, KeSzTK—HTVE
2:2
(1:0),
HMTE—MTE
3:0
mény Gyula, Gensinger Zita, Kováts' Ernő, Lo(1:0), KTK—UTC 3:0 (1:0), KAC—CsAK 5:0
binger Magda, Maróczy Magda,
Ordögh Rózsi,
(1:0).
_
Schmitz Erzsébet, Kiss Gyula. Pápav István. Soóky
Sándor, Sprenger Gvörgy, Szabó Péter, Vecsernyés István, Sehitzl Raby, Sz. Tóvölsrvi Margit,
Komjádi Réla halála. Komiádi Réla. a kiKiss Juci, Soókv Sári, Téssv Judit. Papp Gizi,
váló urzóvezér, a magyar vizipólósikerek megCsermák Klári, Csapó Médi Keresztély Márta.
teremtője, vasárnap 41 éves korában agyvérzés
Böröez Anna, Baláze Irén, Ólmossv Teréz. Ba- kő ve'kéziében elhunyt
Komjádi Bélát
a
lázs Irén és Klára, Gál Judit, Gál Edit,
Varga
MUSz
a maga halottiának tekinti,
kedden
Irén és Manci, dr. vtiéz Szabó Gézáné Franki
kisérik utolsó útjára. Komjádi Bélának óriáEriké, Holló Kató, Spalla Aurélné, Puskás Ansi érdemei vannak a magyar sportéletben; hanuska, Vogel Pipi, Molnár Marika, Franki Mici,
lála pótolhatatlan, súlyos veszteség. Az egész
Deák Viktorné, Sípos Miklósné, Méder Dánielní,
sporttársadalom gyászolja.
Szőke Gvuláné. Sz. Korber Baba. Wendt Józsefné.
Budai 11—Somogy 1:1 (1:1") .Kaposvárott játAsztalos Mftry, Szabó Péter.
Markovits Olga,
szották le a vasárnap egyetlen ligabajnoki küzOláh Edit. Hegedűs Marcit. Finta Imre, Knmp
delmét. A Somogy-ezzel elkerült az utolsó helyKató, Stahó Géza, Csapó Sándor. Nn«v István.
ről.
Milkó Zsófi, Máriaföldy Pipi, Spalla Nellv, özv.
Ma ayarország 7:2-re győzte le Ausztria pingBalogh Jánosn^ és Kiss Juci. A táncokat Klünké
pong csapatát.
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Ferencváros—Bocskay 3:1 (0:1). Kupamérkőzés, melyet a Ferencváros helycsere után nyert
meg. A Szeged FC legközelebbi ellenfele a kupában a Ferencváros lesz.
A déli kerületi tornászesapatbajnokságot a Tisza TE nyerte meg 755.4 ponttal, 2. KAKC 746.4
ponttal, 3. SzTE 688.3 ponttal. A II. osztályú versenyt a kiskunfélegyházi „Reménység"
nyerte
767.7 ponttal a HTVE 675.7 pontjával szemben.
Kerületi boxverseny. Az ökölvívó
Szövetség keletmagyajországi kerülete egyéni és csapatbajnoki kerületi ökölvívó versenyét március 12-én
a rókusi tornacsarnokban renden meg. Nagy küzdelem lesz a bástyái Holtzer Tivadar által alapított vándordíjért, amelyet jelenleg az SzTK véd.
Felelős szerkesztő: PÁSZTOR JÓZSEF.
Nyomatott a kiadótulajdonos
Pélmasrarorszáj;
Hírlap- és Nyomdavállalat Rt. könyvnyomdájában
.Felelős üz/omvezető: Klein Sándor.

A p r ő N r c f e t é i e k
Bútorozott I
szobát

LAKÁS1

i

gyorsan és jól kiad
illetőleg talál, ha fel
ad egy apróhirdetést
a

"

nélmoflwnrszSnlia'

husziiült
bútort, ruhát és a
háztartásban felesleges táraryakst jól
értékesít s

Oélmagyarorszán
apróhirdetései utján

írógépek

Lépcsőházi bútorozott szoba, esetleg teljes ellátással
kiadó, Somogyi n. 15.
Lépcsőházi szép, tiszta bútorozott szoba kiadó, Horváth Mihály u. 9., I. 8.
Kiadó 2 uecai szobás garzon lakás csak fürdőszobával májusra. Tud. Rajz.«
u. 2

házfelfljvelűnél.

Kétszobás modern, kétszobás nem modern lakás májusra kiadó,
Szentgyőrgy
ucca 13.
Földszinti 2 szobás lnkás
mellékhelyiségekkel
míjus
l-re kiadó. Zerge u. 12.
Klndő egyszoba-konyhás lakás
mellékhelyiségekkel.
Hék" ucca 9

nj és használtak, részletfizetés,
re 1« kaphatók. Szakszert JavltómOhely Garantált minfiségü

iiYjffépBzalasr 2*50.

K E L L F R , Kirí sí uooa 18
Telefon 15-05.
23

Eladók

olcsón

megbízásból

1

dupla arany QlasMIttel és SchaffhRustnl

óra. K E R E S E K vevőim
részére 6 és 12 személyes
használt alpakka és ezUst
evőeszközt. T ő r t a r a n y ,
ezüst, r é g i pénx beváltás masras napi áron

T ó T H

órásnál.

Kényelmes A. B. C. ré»«let beszerzés.
143

Házat
legkönnyebbon
el
adhat vagy vehet,
ha meghirdeti a

Délmagyarország

Maszirózónő szerény díjért
házakhoz ajánlkozik. »Vizsgázott« Jeligére.
Jóbizonvitványu
főznitudó
mindenes felvétetik Bocskay
u. 6, II. 11.
Fgy perfeet német levelezőt
keresek napi 1 órai foglalkozásra.
Kelemen ucca

11., I. 1.
Fgy figves segéd varróleány felvétetik azonnalra
Polijár ucca 21. sz., az udvarban.
Ügyes mindenes, jé bizonyítvánnyal felvételik Korona n. «., fszt. jobb.

E E S S H S 3
Elsőrendű
«
kárpitosmunkák

apróhirdetései között

Középkora nyugdíjas lakótársnőt keresek tágas, szép
uccai szobába, esetleg teljes ellátással is. Clm: Teieki ucca 1. Fáspine(ben
megtudható.
Elveszett egy barna bőrkesztyű. Megtalálója szíveskedjék a kiadóhivatalba leadwl.

Oktatás
Szegedi Gyorsírók Egyesülete áll. eng. Iskolájában
gyoralra%l
ffépirdsl
fanfolyamokra berattiozft»

Honvéd tér 4. Állami vizsga
bizonyítványa közhivatalok
képesítési kellék«.
101

készítése és javltAsa. RakfAron:
Hekaml^k, mrnltnrAk, modem
fotelek, nttománok. Ölesé Arak!

Szedreíl

'oteléoy.

Modern fopma, könnyen kezelheti, kényelmes, lesrolcsrtbb P 98

Szedresl kárpitosnál

• Bátorság« Jeligére érkezett
levelet átvettem.

Szt Mlh&ly n. 1. Fodor n. sarok.

Kisebb bérház a Be'városban, részben adómentes, elutazás végett kévé« pénzzel
átvehető, esetleg havi fizetéssel is átadom »Jó vétel« jeligére.

Nyugdijképes, jómegjele.
nésü gazdálkodó úriember
45 kó'-flli intelligens vagyonos nővel megismerkedne
házasság céljából. > Magast
jeligére.

