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II szegedi polgárság
A miskolci polgárság küldöttsége felkereste a magyar kormányt, hogy a katasztrófa
küszöbén, a veszély mély pontján a kormányhatalom támogatását és segítségét kieszközöljék városuk számára. A küldöttséget össze
is állították s éppen a küldöttség összeállításénak módja az, amit a szegedi polgár különös érdeklődéssel szemlélhet. Á
korrhány
tagjait felkereső küldöttségnek ugyanis természetesen tagja volt a főispán és tagja volt
a polgármester, tagja volt a kormány politikai pártjának miskold elnöke is, de tagjai
voltak liberális meggyőződésű polgárok és
tegja volt a város szociáldemokrata képviseltje is.
Ez a küldöttség ha nem is szavak szerint,
de lényegileg ugyanazt kérte a kormánytól,
mint az az emlékezetes küldöttség, amelyik
még a Károlyi-kormány előtt az elvezényelt
és lebontásra került állami intézményeknek
Szeged számára való megtartása érdekében
kívánt eljárni. Hogy kívánt csak eljárni és valójában nem járt el, annak
természetesen
nem a küldöttség tagjai az okai, hanem bizonyára a kormánytagok elzárkózása, akik ezt
a küldöttséget a fogadtatás tiszteletadásában
sem részesítették. Azt hisszük, senki
nem
felejtette el még a szegedi küldöttség össze«
állitásának módját, amelyik annyi körültekintéssel és annyi tapintattal történt, hogy abban például nem a szociáldemokrata képviselőnek, nem a szegedi liberális polgárság
bizalma letéteményeseinek, hanem még a
ezegedi egységes párt elnökének s a szegedi
törvényhatóság felsőházi képviselőjének sem
jutott hely. Miskolc ugy állította össze küldöttségét, hogy azt a miskolci nép választottjainak lehetett tekinteni. Szeged ugy állította össze a maga delegációját, hogy a lelki
és hivatali előkelőség morális hatásán kívül a
siker elérésének egyéb tényezői
szerephez
nem jutottak.
Elég Idő mult el azóta s elég esemény ékelődött a szegedi s a miskolci küldöttség öszszeállitásának időpontjai közé. Botorság volna tőlünk, ha mi a szegedi küldöttségjárás
százszázalékos kudarcáért a küldöttségben
résztvevőket akarnánk felelőssé tenni. Semmi
sem áll tőlünk ennél távolabb. De, amikor
ennyire kiáltó különbségek figyelmeztetnek
rá, akkor mégis csak kötelességünk még a
felelősséget
kutató szavunkat is felemelni
annak a közéleti szellemnek megítélésében,
amelyik a szegedi polgárság ügyeiből a szegedi polgárságot szeretné elsősorban kitudni,
amelyik a felfelé való loyalitásban s a lefelé
mutatott gerincességben azokat az érdekeket
viszi a vásárra, amelyeknek oltalmazására és
képviseletére vállalkozik.
Lehet-e olyan módon szolgálni a polgári
egységet, ahogy s amilyen szellemben ennek
a városnak közügyeit intézik ? Nem vezércikket, de regényt kellene arról írni, hogy ebben
a városban a polgári önérzet és polgári öntudat hogyan vesz ki s nemcsak a közéletben,
de a társadalmi életben is hogyan kerül a vezetés azok kezébe, akiket tudásuk és képességeik szerint megillethet a rájuk bízott hivatal vezetése, megillethet a rájuk bízott impérium gyakorlása, akik joggal tarthatnak
számot a polgárság tiszteletére és megbecsülésére, de nem rendelkeznek azzal a jogcímmel, hogy szavuk és állásfoglalásuk a szegedi
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polgárság akarataként és megíryőződéseként
fogadtassák. Ebben a városban, szerencsére,
kitűnően vezetett és kitűnően dolgozó hivattlok vannak, de van ezenkívül birtokososzt£Iy is, vannak a városnak kereskedői és iparosai is, élnek a városban olyanok is, akik
szeretnének a szabad pályán kenyérhez és
munkához jutni, (ezeket valamikor szabad
foglalkozáson levőknek nevezték,) és él még
ebb en a városban munkásság is. Csonka marad a közvélemény, ha csak a hivatalvezetők
véleményéből tevődik össze s nem
jutnak
szóhoz azok a széles polgári rétegek, amelyeknek tagjai már generációkon keresztül
ennek a városnak szeretetében és ennek a
városnak szolgálatában nőttek fel.
Akik politikai egységet akarnak, azok nem
akarhatnak társadalmi széttagoltságot A politikai egység csak az érdekek és érzések egységén épülhet fel, de a társadalmi széttagoltság a politikai egységet megteremtő érdekek
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és érzések atomizálását jelenti. Mi lett ennek
a városnak nem büszke, de gőgös kispolgári
társadalmából, melynek elitjét a kereskedők,
iparosok és nagyobb gazdák alkották, akiknek sorai közé csak imitt, amott tudott beférkőzni egy-egy tisztviselő? A demokráciának
nemcsak államtudományi és alkotmányjogi,
de társadalmi fogalmazása is van s itt van az
ideje annak, hogy a szegedi polgárság városában minden értelmezésében és minden
vonatkozásában érvényesüljön az a haladást
biztosító, nemzetfenntartó princípium. Nc legyenek társadalmi osztályok és foglalkozási
ágak, melyek csak a terhek viselésével vehetnek részt a közéletben s a közélet ne kevesek
kedvtelésének szalonja legyen, hanem a
polgári kötelességtudásnak és polgári felelősi
ségvállalásnak műhelye. Milyen becsülete,
tisztelete és méltósága volt a cívis Romanusnak, szeretnénk, ha ebből legalább egy töredek jIrthatna a cívis Segediensis-nek is.

Roosevelt
csökkenteni, esetleg törölni akarja
az európai államok háborús tartozását
Messzemenő felhatalmazás! bér a kongresszustól
(Budapesti tudósítónk telefon jelentése.) Washingtonból jelentik: R o o s e v e l t elnök döntő
lépésre határozta el magát a háborús tartozások rendezése érdekében. A kongresszus legközelebbi ülésén üzenetet intéz a törvényhozáshoz és messzemenő felhatalmazást kér, hogy
lényegesen csökkenthesse, esetleg törölhesse

az európai államok háborns tartozását, Ea az
illető államok megfelelő gazdasági előnyöket
biztosítanak az Egyesült-Államoknak. Roosevelt felkéri a kongresszust, alakítson tanácsadó bizottságot, amely segítségére lesz az elnöknek a lefolytatandó tanácskozásokban.

A költségvetésen kívül elköltött pénza
hiánya okozta a mai súlyos helyzetet
99 1

Képviselőházi Ölés délután 4-fől este ll-ig — Elfogadták a kőlcsönfavasiaíol
Nincs infláció, — mondotta a pénzügyminiszter
(Budapesti tudósítónk telefonjclentdse.) Kedden
este nyolcórásra tervezték a képviselőház ülését
és ebben a fokozott tempóban a kölcsönjavaslat
vitája kimerült Délután 4 órától 10-ig futotta a
képviselők buzgalma, majd az elnök konstatálta,
hogy több felszólaló nem jelentkezett és a vitát
bezárta. Imrédy pénzügyminiszter besziéde után a
többség elfogadta a javaslatot. Ilyen körülmények
kőzött a Ház szerdai ülése ismét rendes időtartanni lesz, délután 5-től 7-ig tárgyalják a napirendet,
majd áttérnek az interpellációkra. Lehetséges,
hogy a szerdai ülés megint a késő éjszakai órákig
fog tartani, mert 32 interpellációt jegyeztek be.
A parlament üléséről a következő tudósításunk
számol be:
Az állami kölcsön felvételéről szóló javaslat
vitájának keddi első szónoka Z s i n d e l y Ferenc volt. Ma legfontosabb kérdés a munkanélküliség, a kérdést mielőbb rendezni kell, mert
a nagy tömegek kenyérre várnak. Helyesnek
tartja a közmunkák megindítását.
G á 1 Jenő arról beszélt, hogy nincs helye
elméleti fejtegetésekbe bocsájtkozni deflációról, vagy inflációról akkor, amikor be kell
vallanunk és meg kell állapitanunk, hogy
pénzügyi politikánk hibátlan. Pénzügyi válságunk oka a költségvetési demagógia, amelyet
az előző kormány űzött. Lehetetlen megjavítani a helyzetet anélkül, hogy a mult bűneit
szóvá ne tegvük. Aliit ja, hogy a költíétvetésen
kívül elköltött pénz hiánya okozta a mai súlyos helyzetet Kérdezi a miniszterelnöktől.

hogy mi tőrtént az annak idején működöt f
osztrák—magyar tőzeg részvénytársaság pénzeivel, amelyekkel sehol nem számoltak el. A
továbbiak során azt kérdezte, mi van a barsi
tárházak pénzügyeivel és a testnevelési alapokkal, amelyekkel az OTT még nem számolt
el.
őrgróf Pallavicini György
bizalmatlan a kormánnyal szemben, de elfogadja a javaslatot, mert a pénzügyminiszternek az adott körülmények közt más ut a költségvetés egyensúlyának helyreállítására nem
állt rendelkezésére. Bethlen németországi előadásait nem tartja szerencséseknek. A Hitlerirányzattal kapcsolatban aláírja Zsilinszky
Érdre nyilatkozatát. Igen helyesnek tartja a
miniszterelnök legutóbb megjelent nyilatkozatát, amelyben világosan kijelentette azt az
álláspontját, hogy Magyarország nem híve a
kalandoknak és békére vágyik. Ezután sürgette, hogy a kormány hozza nyilvánosságra a
Rádió Rt.-vel kötött szerződést, majd szóvátette a „Függetlenség" cimü lap megalakulásának körülményeit.
Pallavicini ezután arról beszélt, hogy a pártpolitikai lap havi 40—60 ezer pengő deficitet
hozhat. Megemlitette, hogy tudomása szerint
körlevelet intéztek a pénzintézetek és vállalatok igazgatóságaihoz, amely a miniszterelnöknek azt a kívánságát tolmácsolta, hogy a lapot támogassák. Reméli — mondotta tovább
Pallavicini —, hogy a miniszterelnök távol áll
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ettől. Hangsufyozottan kéri Gömböst, adjon
garanciát arra, hogy a rendelkezési alapnál
nem állhatnak elő futeitullépések, mint az a
múltban ismételten megtörtént
Bethlen németországi útjával kapcsolatban
hiég annyit mondott hogy nagy veszedelmet
Jelentene, ha a mindent elpusztító Hitlerirányzat a magyar határokig jönne.

ta, hogy infláció előidézője egyáltalán nem leHindenburg szavai után
het az az államkölcsön, amelyre a javaslat
Hitler
vonatkozik. Hibás az a nézet is, mintha máris
infláció mutatkoznék a multévi kincstárjegyek
a következőket mondotta:
következtében. Sem az árak, sem a banj
ankjegy— Amikor Bismarck megadta a német nemforgalom nem matatnak semmiféle inflációs zetnek az állam politikai egyesülését, ugy látjelenséget Szembeszáll azzal a felfogással, szott mintha örökre végeszakadt volna a némintha a kölcsön a kormány bizonyos lekö- met törzsek egymás közötti viszálya. A nétöttségét jelentené és veszélyeztetné a kor- met törzsek állampolitikai és hatalompolitikai
Friedrich István
egyesülésének ebben az idejébe esett a német
Varga államtitkár működését bírálta. A helynép világnézeti szétbomlásának kezdete, ami
zet az — mondotta —, hogy a régi cégvezető
myal szemben nem érvényesültek.
alatt még ma is szenved. A nemzetnek ez a
megmaradt, csak a vezérigazgató változott
Azok a rétegek, amelyek vagyonnal rendelkez- belső szétbomlása, mint már annyiszor kapómeg. Ezek a vezérigazgatók igyekeznek a pénznek, hazafiságból és kötelességérzetből állot- ra jött a bennünket körülövező világnak. Az
tárt>an rendet teremteni, de ez meddő küzdetak az állam rendelkezésére — mondotta —,
1918. évi novemberi forradalom végét vetette
lem, mert az egész vezetés rossz. A törvény- amint hogv annak igy is kell lennie. Ezután
ennek a harcnak, amelybe a német nemzet abjavaslat semmi más, csak kisegítő pénzügyi arról beszélt, hogy nemcsak az állam tartozik
ban a legszentebb meggyőződésével vonult,
akció, amelyből nem világlik ki, hogy a kor- az önkormányzatóknak, hanem az önkormány- hogy csak szabadságát és az élethez való jogát
mány milyen nagyszabású pénzügyi koncep- zatok is az államnak. Keresik az utakat és védelmezi, mert sem a császár, sem a kormány,
cióval dolgozik.
módokat, hogy kiegyenlítési alapon ezek a sem a nép nem akarta ezt a hábonit. Csak a
Friedrich ezután azt mondotta, hogy az orkölcsönős adósságok rendezhetők legyenek. Az nemzet romlása, az általános összeomlás kénvszágban nagy az elégedetlenség, annyi a priviállamkölcsönre feltétlenül szükség volt E neszeritett rá bennünket bogy a nemzet legjobb
légium és monopolium. Egyik visszaélés és pahéz időket át kell hidalnunk. A gazdasági élet tudomása, legszentebb belső meggyőződése el
nama a másik után robbant ki. Kérte a korfellendítésére a kormány 15 millió pengő berulenére engedte magára ráolvasni a háborús
mányt, álljon élére a purifikációs mozgalomházásról gondoskodott. Utalt az idegenforgalmi
bűnösséget. Mialatt a német nép és a német binak.
kérdésre, tárgyalások folynak olyan irányban, rodalom belső politikai viszályba merült, miZ s i l i n s z k y itt közibeszólt:
Szterényit
hogy a transziferalapba befizetett összegeket tie
alatt a gazdasági élet a nyomor felé haladt,
még máig sem tudták hidegre tenni. Vén pacsak maga a hitelező, hanem harmadik szeazalatt megkezdődött azoknak a német férnamista!
mély is felhasználhassa magyarországi nyara- fiaknak gyülekezése, akik a maguk népe iránt
F e 11 n e r Pál a devizagazdálkodással fog- lásra.
érzett hivő bizakodása ezt a n^pet n j egységlalkozva hangoztatta, hogy a megtett intézkegé akarták formálni. Erre az ifjú NémetországA
többség
ezután
megszavazta
a
törvényjadések elkerülhetetlenek voltak, bár sokan azra bizta ön, tábornagy ur nagylelkű elhatárovaslatot.
zal vádolnak egyes iparágakat, hogy jogtalan
Á napirendi vita során Z s i l i n s z k y En- zással a birodalom vezetését.
előnvölchöz jutottak a devizarendelkezések
— Amikor a nemzeti kormány ebben az ündre a miniszterelnök egyik hírlapi nyilatkozafolytán. A ma fennálló devizagazdálkodási
nepélyes órában először lép az u j birodalmi
tára
válaszolva,
hangoztatta,
hogy
van
érdekrendszer kétségtelenül hozzájárult ahhoz,hogy
gyűlés elé, kifejezésre juttatja azt a tántorítközösségünk Németországgal, de van érdekelaz inflációt elkerüljék.
hatatlan akaratot, hogy a német nép és a nélentétünk
is.
A
miniszterelnöknek
inkább
azt
a
F a r k a s Elek felveti a kérdést, miképpen
met birodalom újra szervezésének h?t*lmas
kívánja megoldani a pénzügyminiszter az ol- képviselőt kellene rendreutasítania, aki vala- reformmunkáját kezébe veszi és keresztül vicsó hite! és nagyobb hitelkeretek súlyos kér- hányszor német nemzetiségi kérdésről van
szi. Abban a tudatban, hogv a nemzet akaratásző, előzőleg mindig a német követtel folytat
dését. Az adók már évek óta fal vannak' mérak
mecfelelően cselekszik, a nemzeti kormegbeszélést.
retezve. Pénzmennyiségünk a mai viszonyokmány elvárja a népképviselet pártjaitól, hogy
F á b i á n Béla tiltakozik az ellen, hogy a
hoz képest még mindig csekély.
15 esztendei német nyomorúság után emelköztisztviselők betegellátására az OTI-hoz hakedjenek ki a szűk pártpolitikai gondolkodásImrédy pénzügyminiszter
sonló intézményt létesítsenek.
ból, mert az elvégzett munka toronymagasságválaszolt ezután a felszólalásokra. HangoztatAz ülés 11 érakor véget ért.
ban áll a kicsinyes napinolítika felett.
— Helyre akarjuk állítani a német nemzet
szellemének és akaratának egységét, meg akarjuk őrizni életűnk örök alakjait, nemzeti mivoltunkat és a nemzetünknek adott erőket és
értékeket. Helyre akarjuk állitani elsőbbségét
a politikának, amely hivatott bogy a nemzet
életharcát szervezze és vezesse. Igazi egységet
Hitler csdszdt-védő beszéde Potsdamban
— Délután
megtar- akarunk teremteni, a német törzsekben, a leltották az első ülést a Kroll"Operdban
— Ismét Göring
lett a kekben és a legkülönbözőbb osztályokban. A
nagy világgal szemben pedig felmérve az egya birodalmi
gyűlés
elnölce
kori háború áldozatait, őszinte barátai aka— A március 5-iki választások alkalmával runk lenni egy olvan békének, amely végre
Potsdam, március 21. Hanpos külsőségek között nyitották
meg kedden
délelőtt a népünk feltétlen többsége — az én bizalmam bebizonyítja a mindnyájunk számára sajgó fálpotsdami helyőrségi templomban a horogke- alapján megalakult kormány mögé sorakozott dalmas'sebeket.
— Szemem egy ősz fő felé tekint — mindresztes parlamentet. Potsdam horogkeresztes és megadta ezzel ennek a munka számára az
nyájan tisztelgünk ön előtt tábornagy ur. ö n
erőtel
jes
alapot.
Súlyosak
és
bonyolultak
a
felkülsőségek között temette el Weimart
és a
adatok, amelyek a birodalmi kancellár és a látta egykor a birodalom keletkezését, látta a
a>elmarl köztársaságot.
Csupa
horogkeresztes birodalmi miniszterek előtt állanak. Bel- és nagy kancellár müvét, látta népűnk csodálaés császári zászlót lengett a házakon.
külpolitikai téren, a saját gazdasági életünk- tos fejlődését és végül vezetőnk volt azokban a
nagy időkben, amelyeket mi is átéltünk és átben, ugy, mint az egész világon, nehéz kérdéHindenburg
sek várnak megoldásra és nagyjelentőségű harcoltunk. Ma tábornagy ur, a gondviselés
fia társaságában, teljes táborno'd diszben érke- határozatokat kell hozni. Tudom, hogy a népünk uj felemelkedésének protektorává tette
zett meg 10 órakor a Nikoláj-templo-n elé Az is- kancellár és a kormány erős akarattal fog hoz- Önt. ön csodálatos élete mindnvájunk számára
tentisztelet fél 12-ig tartott, azután Hinc'enburg zá ezeknek a feladatoknak a megvalósításá- a német nép elpusztíthatatlan életerejének jelkörülautózta Potsdamot. Háromnegyed 12-kor hoz és remélem, hogy önök, az újonnan meg- képe. Köszönjük ezt a gondviselésnek.
Hitler beszéde után Hindenburg koszorút
kezdődött a Reichstag megnyitó ülése a hely- alakult birodalmi gyűlés tagjai a helyzet paőrségi templomban. A templomban
Hinden- rancsoló szükségességének világos tudatában a helyezett el Nagv Frigves és I. Frigyes Vilmos
sirjára.
burgot Hitler és a Reichstag elnöke üdvözölte. kormány hátamögé állanak.
Hindenburg a templom oltára mellett foglalt
helyet
A Nikols-templomban tartott
istentiszteletEzután G ö r i n g többek között ezeket mon-j
A potsdami horogkeresztes ünnep után déltel egyidőben istentisztelet volt a katolikus
G ö r i n g detta:
templomban is. Tekintettel arra. ho^y Német- után félhatkor a Kroll-operában
— A nemzeti forradalom egyetlen lobbanásország katolikus
püspökét
a Hitler-párt tag. megnyitotta a birodalmi gyűlés első ülését.
Amikor Hitler rohamosztagos egyenruhában
sal ragadta meg a német népet és megmutatta,
fait hifehagyottaknuk
minősítette
és ezt a nyi- belépett a terembe, a horogkeresztes képviselők
hogy véget kell vetni annak a múltnak, amely
latkozatot nem vonták vissza,
felemelkedtek helyükről. A nemzeti szocialista
ellen 14 éven át küzdöttek. Meg kell emlékezkepviselők rohamosztag-egyenruhában jelen- nünk mindenekelőtt arról a férfiúról, aki 14
sem Hitler, sem Göbbels nem jelent
tek meg, Seldte munkaügyi miniszter az acél- évvel ezelőtt vállalkozott arra, hogy az össze-»
meg az istentiszteleten.
sisakosok egyenruhájában.
omlás után a legsötétebb éjszaka közepett felHitler az istentisztelet alatt a lujzavárosi tetámassza a hitet. K a n c e l l á r ur, köszönöm
G
ö
r
i
n
g
megnyitója
után
V
o
g
e
1
szociálmetőbe a meggyilkolt
rohamosztagosok
sir jelt
önnek mindazoknak a millióknak nevében,
demokrata
indítványozta,
hogy
látogatta végig éo a sirokra koszorút helyezett.
akik március 5-én ön mögé állottak, hogy ma
A katolikus istentiszteleten résztvett
Orsenigo
azokat a ivakat idézte hozzánk; Németora letartóztatásban levő 12 szociáldepápai nuncius is.
szágnak visszaadjuk becsületét!
mokrata képviselőt bocsássák szabadon.
Göring ezután berekesztette az első ülést és
A potsdami
horogkeresztes
ünnepen
a szocláldemokrrta
képviselők
nem jelentek meg.
F r i c k miniszter javaslatára az indítványt a következő ülést csütörtök délutánra hivta
össze.
Amikor Hindenburg helyet foglalt az oltá rre'.- vita nélkül a szabálybizottsághoz utalták.
lett megszólalt az orgona, majd Meissncr államFrick indítványára ezután Göringet ismít
titkár átnyújtotta az elnöknek a megnyitó be- elnökké választották szótöbbséggel. Első alelnökké E s s e r középpárti képviselőt, második
széd szövegét
villanyszerelést
s
o
®
alelnökké G r a e f nemet nemzetit, harmadik
a Magyar Mérnök és Énitész Bsrylet szabvinvai szeHindenburg a következő beszédet
alelnökké K o r n e r nemzeti szocialistát vá- rint leco'csébban szerelek. — Kérien költsésrvetést«
lasztották meg.
fntózte a horogkeresztes parlamenthez:
POLLAK IMRE, Tábor u c c a 8. »W

Hindenburg
a j&oroglceresszies

megnyitóim
parlamentet

A Reichstag ülése a Kroll-operában
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Április
legsszunilc

asz

(A Délmagyarország
munkatársától•)
Végefelé
közeledik az inségmunkaszezon, nem azért,
mintha az inség csökkenőben lenne, hanem
azért, mert az inségmunka-alap kimerült. Az
befejezett elhatározás, hogy
• szellemi inségmunkát április elsejével megszüntetik
és igy azok a szellemi munkanélküliek, akik
néhány hónapon keresztül havi harminc pengőt
kereshettek, Ismét állás ét kereset nélkül maradnak.

A fizikai inségmrrnkát április
pén szüntetik meg,

köze-

bár már most is csak redukált
arányokban
folytatják.
A mérnöki munkálatokat, ezek közé
tartoznak a különböző helyeken megkezdett
töltési munkálatok, már is félbeszakították,
részben a fedezet hiánya, részben a kedvezőtlen
Időjárás miatt A kertészeti munkálatok tovább
folynak. Készül az Uj-téren a
gyermekjátszótér,

inségmunlca
készülnek 8 Boldogasszony-sugáruti lovaglóutak, parkirozzák a Rudolf-térnek a kultúrpalota előtti részét és valami kevés munka
folyik a Dugonics-téren is.
Az inségalap helyzete igen szomorú. Az inségmunkaprogramot
háromszázezer
pengős
költségvetés keretében állította össze a város.
Arra számítottak, hogy a különböző inségadókból 220.000 pengő folyik be, az állam pedig
80.000 pengő segéllyel járul hozzá a szegedi
munkanélküliek foglalkoztatásához.
Az inségadó nagy csalódást okozott
A kivetett 300.000 pengőből eddig
mindössze
127.000 pengő folyt be és az állam is tartozik
még 10-000 pengővel,
mint a megígért
segély
utolsó részletévél.
A 200.000 pengős munkaprogram végrehajtásához tehát mindössze alig
200.000 pengője volt a népjóléti ügyosztálynak,
amely kénytelenségből a házipénztártól vett
kölcsön eddig 87.000 pengőt és igv eddig körülbelül 280.000 péngot költöttek el az ínségmunkákra.

A pénzügyi bizottság tanácskozása
a gázgyári pénzek leihasználásáról
és a kölcsöntigyi tranzakcióról
Budapesten tárgyalnak a kGIcsönkfftvények visszavásárlásáról
fif Délmagyarország
munkatársától.)
A törvényhatóság pénzügyi bizottsága kedden déltetán ülést tartott dr. Somogyi
Szilveszter polgármester elnökletével, hogy folytassa a gázgyári pénzek felhasználása ügyében megkezdett tanácskozásait. A pol~ármester az ülésrr.egnyitása után bejelentette, hogy a napirendnek
két egymással összefüggő tárgya van, a gázgyári pénzek felhasználásának kérdése és a
lervezett kölcsönügyi tranzakció lebonyolításának kérdése.
A gázgyári pénzek kérdését Rack Lipót pénzügyi tanácsnok ismertette. Elmondotta, hogy
fe pénzügyi bizottság legutóbbi tárgyalásai
•lapján összeállították a felhasználási tervecetet A gázgyárnak a jóváhagyott szerződés
értelmében összesen 2,452.143 pZngő 75 fillért
kellett volna fizetnie, ebből az összegből azonban levonta többek között azt a 550-000 pengőt,
amelyet függőkölcsönként adott a városnak,
levont 146.134 pengőt, a város gázszámlájának
toégyszázezer pengőn felüli részét, mivel
a
tezerződés szerint a 400.000 pengőt a város
négy év alatt évi százezer pengős részletekkel
törleszthet! le. Levonta a vállalat azt a 80.000
pengőt
is, amelyet a Hirsch-féle aszfaltozási
'munkálatok esedékessé vált részletére adott
kölcsön a városnak. A Magyar-Olasz Banknak
törlesztés és kamat cimén fizettek a pénzből 514.015 pengőt és kifize'.tck még több kisebb-nagyobb
összeget
uev. hogy
végeredményben.
1452-143 pengőből effektiv pénzben a
város 1,443.000 pengőt kapott
Ha a pénzügyi bizottság legutóbbi ülésén letárgyalt tervezet szerint arányosan törlesztene
• város a meglévő függőkölcsöneiből. kész- j
pénzben maradna
166.000 pengője. Bejelentette
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a pénzügyi tanácsnok, hogy a hárommillió pengős gázgyári kölcsön kifizetett első egymillió
pengős részletét kölcsöntörlesztésre
fordítja a
város a belügvminíszter írendel';e^é> nlanján,
az 1,400.000 pengőből eszközlendő törlesztések
és kamatfizetések csak elölegjellegüek,
mivel
ezek a kiadások a rendes költségvetési tételek között szerepelnek és igy idővel visszatérülnek. A kérdés tehát az, hogy a város a
függőkölcsönöket flzesse-e vissza a rendelkezésére álló pénzből, vagy pedig a pénz nagyobb részét a tervezett
kölcsönügyi tranzakció
végrehajtására használja fel.
Ezután dr. Pálfy József polgármesterfielyettes ismertette Budapesten folvtatott tárgyalásai
eredményét. Ezekről a tárgyalásokról dr. Széli
Gyula, aki Pick Jenővel és dr. Kertész Bélával
szintén résztvett a megbeszéléseken, rész'etes
és pontos gyorsírói jegyzeteket készitett. A
város megbízottai előbb lacobi
Olivérrel, a
Pesti Magyar Kereskedelmi Bank megb -ott:ával tárgyaltak, azután pedig Varga Imre pénzügyminiszteri államtitkárral. A tá-gyalások lényege az, hogy a tervezett tranzakció
végrehajtásának
elvi akadálya
nincs, a
gyakorlati
részek azonban
még tisztázatlanok
és Igy beható további tárgyalásokra
van szflkség.
A pénzügyi bizottság végérvényes határozatot
nem hozott, hanem felkérte a polgármestert,
hogy Wimmer
Fülöppel, mint pén-ügyi szakértővel utazzon fel Budapest-e és ott tárgyalja
meg a kölcsönkötvények visszavásárlásával öszszefüggő gyakorlati kérdéseket

n „Házi Ujsá9"-ner tárgyalása
az ítélőtáblán
(A Délmagyarország
munkatársától.)
A szegedi Ítélőtábla Skultéty-tanácsa
kedden folytatta a »Házi Ujság»-per ügyének feljebbviteli
tárgyalását. Dr. Hubay László előadó-biró reggel 9 órától délután félkettőig ismertette a per
iratait. A bíróság ezután a tárgyalást félbeszakította és folytatását szerda reggelre tűzte ki.
Szerdán sor kerül a »Házi Újság« ismerte ésére,
majd az esetleges bizonyitáskíegés-itési indítványokat hallgatja meg a biróság. Lehetséges,
hogy még a délelőtt folyamán sor kerül a
per beszédekre.

Miskolci küldöttség
a miniszterelnöknél
Budapest, március 21. Gömbös miniszterelnök
kedden délelőtt a miniszterelnökségen Miskolc
küldöttségét fogadta,
amelyet
Lichtenstetn
László főispán és dr. Hodobay
Sándor polgármester vezetett. A küldöttségben résztvetteK
Milotay
István és Reisinger
Ferenc országgyűlési képviselők. Hodobay
polgármester, tekintettel Miskolc város súlyos gazdasági helyzetére és az erősen jelentkező munkanélküliségre, a törvényhatóságnak azt a kérelmit tolmácsolta, hogy különböző
állami
közmunkákat
indítson a kormány a törvényhatóság területén
Gömbös megvizsgálta a küldöttség részéről
előterjesztett kérelmet és azt válaszolta, hogy
az előterjesztett javaslatot ugy maga, mint az
illetékes szakminiszterek tüzetes tanulmányozás
tárgyává teszik.

Az idegenforgalmi hivatal
jelentése
a vasárnapi filléres vonatokról
idegenforgalmi hivatal vezetője az
alábbi
jelntést adta ki a vasárnap filleres vinatokról.
A szegedi idegenforgalmi hivatal a vasárnapi
filléres gyors utasai között panasz- és kivánság-lapot osztott ki. A lapok kiosztását és öszszegyujtését egyetemi hallgatók végezték. Közel 20Ó panaszt, illetőleg kívánságot soroltak
feL
A panaszok a következők voltak; A vasúttal
kapcsolatban a kővetkező panaszok merültek
fel: az a vonat, amely Pestről később indult,
Szegedről korábban indult Ennek következtében ennek a vonatnak az utasai egy órával
rövidebb ideig lehettek Szegeden, mint a má-i
sík vonat utasai, amely korábban indult Pest-!
ról és később indult Szegedről.
A villamos ellen hét panasz érkezet Ezek
részben a drága tarifa ellen, részben a kalauz
járatok ellen szólnak. A panaszokat az idegenn
járató kellen szólnak. A panaszokat az idegenn
forgalmi hivatal áttette kivizsgálás és orvoslat végett a villamos vasúthoz.
Az idegenforgalmi hivatal által kiadott nt-i
mutatóban közölt étkezőhelyek közül néhány
ellen merült fel panasz. A panaszok ügyét az
idegenforgalmi hivatal ki fogja vizsgálni és
ennek eredményeképpen a szükséges intézkedéseket meg fogja tenni. A legtöbb étkezőhelv
ellen panasz nem merült fel.
A bérkocsik drágasága ellen egy panasz, 9
szállodák drágasága ellen két panasz, a foga-»
dalmi templom tornyánál keletkezett tolongás
ellen egy panasz, a képeslap és virágárusok
magatartása ellen egy panasz, a látnivalók'
korlátozott ideié ellen egy panasz merült fel.
A kívánságok a következők voltak:
A kívánságok egyrésze teljesithetetien. Vannak azonban nagyszámú megszívlelésre méltö
kívánságok is. így például autóbusz-kirándnlást kívántak Pusztaszerre, nyomtatott ntmutatót a múzeumhoz, kívánják, hogy a boltok
ilyen alkalommal nyitva leffvenek tarthatók,
hogy a környékbeli kiránduló helyekre csatlakozó filléres vonatok indnl íanak, hogy a
filléres gyorsra számozott ülőhelyeket borsássanak ki, hogy a filléres gyors jegveíre rá legyen nyomtatva a visszaindulás ideje, hogy
a filléres gvors útközben álljon meg, bosrv a
vonat későbben indnl ion vissza, hogy kétnapos kirándulásra állítsák be a filléres vonatom
kat, hogv a filléres gyorsokat Pullmann-kocsikból állítsák össze és hogy minél gvakrabban
induljon filléres gvors. Kívánják azt is, (hogy
ír forrná torok minden forgalmas ponton álljanak rendelkezésre.
Ezeken a kívánságokat és panaszokat tartalmazó lapokon kívül 10 lapon dicsérettel és
megelégedéssel emlékeznek meg a filléres
gyors vendégeinek szegedi fogadtatásáról.
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zött hatalma«, hét lámpás rádió álL Ha nincsen
vendég, akkor az egész család körülüli a rádiót
Kis zsurasztalon ott van a műsor: egy budapesti
ró''.i ó-szaklap friss száma..
A vacsorát korán tálalják be. És a vacsora
sokkal egyszerűbb, mint az ebéd. Még akkor is.
kasztott.
ha vendég van. Ottónak és Etelkának külön szoA keddi tárgyaláson az ügyvéd azzal véde- bái vannak, de a steenockerzeoli kastély beoszkezett, hogy a készpénzben átvett 80 pengő- tása nem engedi meg hogy a többi gyerek is küből 30 százalék a megbízójával való egyessége lön szobában töltse az éjszakát. Külön vannak a
alapján őt öleti, 20 pengőt pedig még min- fiuk és külön a lányok és lefekvés előtt az anydig nem sikerült behajtania. A biróság több juk csókkal vesz bucsut valamennyitől. És ha
tariu kihallgatása után bűnösnek mondotta ki egyik-másik megbetegszik, Zita ápolja őket. Oda-,
az ügyvédet sikkasztás vétségében és 100 pen- adóan és szeretettel, ahogyan csak egy anya
gő pénzbüntetésre
Ítélte. Az ügyvéd felleb- ápolhatja a gyerekeit.
bezett az ítélet ellen.

Sikkasztás miatt
száz pengőre Ítéltek egy ügyvédet
(A
Délmagyarország
munkatársától.')
Dr.
László Jenő szegedi ügyvéd ügyel már többÍzben foglalkoztatták a bíróságokat- Kedden a
szegedi járásbíróság vonta felelősségre sikkasztás vétsége elmén. Az ügyvéd ellen egyik ügyfele, Barabás
Sándor vendéglős tett feljelentést sikkasztás miatt. Feljelentésében előadta,
hogy megbízta még a mult évben az ügyvédet, hogy hajtsa be 90 pengő követelését. Az
ügyvédnek sikerült 80 pengőt felvenni, de 50
pengőt — mondja a feljelentés — László elsik-

Külföldi tanulmányutamról eredeti exklusiv tOVOSZt m O d e l l h O l l e K M Ó m n i f l l megérkeztem.

csinos kabátok már 20 pengőtől
kaphatók, köztisztviselőknek készpénzáron részletre is.

Üzletemben nagyon

5 évi fegyházra ítélek
a késeifi tanyai legényt

(A Délmagyarország
munkatársától.)
A szegedi törvényszék V/M-tanácsa kedden egy notórius tanyai késelőt vont felelősségre egy emp. REICH ERZSI, S z é c h e n y i tér 17. ber
haláláért. Pintér Mihály már háromizben
büntetve volt súlyos testisértés miatt, a főis a börtönből vezették elő, ahol
Paál Jóto riportsorozata:
A HABSBURGOK TRÓN NÉLKÜL tárgyalásra
8 hónapos büntetését tölti. Simon Mihály dorozsmai legény haláláért kellett felelnie Pintér és Simon együtt üldögélt a kocsmában.
A legények forralt bort rendeltek. Simon elővette
bicskáját és azzal kavargatta a bort. PinMilyen az élet Marquis de Crolx belgiumi
tooagodrában,
Steenockerzeetben,
tér elkérte barátjától a kést és zsebrevágta.
ahol a téli hónapokat töltik Zita és gyermekei
Hazafelé menet Simon kérte a kését ami miatt
Egy mpot «s egy érát kell eltölteni a gyom- lenül csupaszkodnak a beborult ég alatt
a két legény között veszekedés kezdődött- Pinvonaton, amíg az ember megérkezik Bécsből LftVasrácsos kapu vezet a parkba és befagyott
tér végüli elővette a kést, de ahelyett, hogy
weube. Tol az i n d ó h á z széles osarnokán csupasz patak partján keskeny allé hóboritotta utján juátadta volna Simonnak, belédöfte- A legényt
fák kőzött keskeny torony integet felénk vörö6 tunk el az első toronyig. Alatta kapu vezet el,
beszállították a közkórházba, de nem lehetett
kockáimii: a régi katholikus egyetem nj könyv- majd hid következik és osak aztán pillantjuk meg
megmenteni az életnek.
tárépülete, itt tamil Ottó, a monarchia utolsó a kastély twlajdonképeni bejáratát Magyar inas
Pintér Mihály ellen halált okozó súlyos testiúrinak legidősebb árvája.
se^iti le a kabátot, szolgálatkészen vezet a kessértés miatt indult meg a bűnvádi eljárás. A
Bruxelles...
keny mosdóba, ahol az idegennek módja van
keddi tárgyaláson beismerte a szurkálást, a blVillamossal megyifcik el a székesegyházig, ta- hozzá, hogy megtisztítsa magát a hosszú utazás
róság Otesztendei
fegyházra
Ítélte. Az ügyésaí
ft« indul a vicinális Haecbt felé Három egyszerű havától. A szobák általában keskenyek. A kaskocsi a motor mögött. Asszonyok, fatalpn cipőben tély középkori építője a szobákat úgyszólván besúlyosbításért fellebbezett.
és hangtalan, szomorú munkások ülnek a pado- kkényszeritette a tornyok közé. Mindössze egyetkon. A beszédüket IlOUI érteni. Ha franciául szó- len valamire való terme van Steenockerzeelnek:
javítást, áthúzást és
latnak meg, nem érti meg őket a párisi és ha az ötablakos szalón, amely az egész fronton véátalakítást vállalok
németül alkarnak felelni a kérdésetekre, nincs az gigszalad.
és azonnal készítek
Az élet Steenockerzeelben csöndes, egyhangú és
a született német, aki kiokosodna a beszédükből
PA1, Pfl«p8k tico» lt. Pfl«plÄbM&r
Utunk kezdete Bruxelles ipari részén viszen ke- egyszerű. A nyolc gyermek: iskolába jár, korán
S i l b e r m a n n mögött. ]EMrüada i •ka. 145
resztfa, apró proleitárházak és néma gyárépüle- kelnék, napközben tanulnak és nevelésüket az
tek szaladnak d mellettünk. Szinte átmenet nél- anya irányítja. Ottó és Etelka a lőweoi egyetemre
kül ér véget ez a panoráma, máris szélmalmok járnak, a kilenc éves Sarolta, — aki atyja halála
széles lapátjai forognak az Alföldön. Valahol után két hónappal későbben jött a világra — bemessze keskeny torony lilás szilhuettje bontako- teges és odahaza tanul, a többiek: a tizenhét éves
Róbert, a tizenhat esztendős Félix, a tizennégy
zik ki a horizont szélén, aimikor aztán jobban
megnézzük, látjuk, hogy nem egyedül áll, még éves Károly Lajos, a tizenhárom éves Rudolf és
olcsó árban házhoz szállítva kapható
három torony van körött«. A kalanz figyelmeztet: a tizenegy éves Sarolta Bruxellesben tanulnak a
College de Sanct Joseph iskolájában. Valamennyi
S z e n e s l F e r e n c fatelepén,
gimnáziumba jár.
Damjantch-ucca.
ÍM
Steenockerzeel...
A gyerekek reggel hétkor kelnek. Husz perccel
árkedvezmény.
De Croix marquisnak, Steenockerzeel urának az nyolc óra előtt mise van a kastély kápolnájában, N a g y o b b v é t e l n é l
ősai a Habsburgok katonái voltak. A marquis öz- ezt mindig Páter Weber, a pannonhalmi bemevegy anvja lakott a kastélyban, amikor 1918 no- ri rk rendi barát celebrálja. Utána reggeli. Reggeli
Az egész város arról beszel,
vemberében a Habsburgok alatt megingott a után a gyerekek aktatáskájukkal a kezükben betrón. Két évvel később a matróna elhunyt és a ülnek a kastély előtt várakozó Ford-kocsiba. Előbb
mily szépek es olcsók
föur ekkor felajánlotta a lovagvárat Zita család- a három legnagyobb ül be, aztán a hátsó ülések
jának. De csak a téli hónapokra. Nyáron maga elé kis sámlit tesznek M és erre ülnék Rudolf
a gazda költözik ki Steenockcrzeelbe és ilyenkor és a kis Sarolta. A ím.:; évben még sofför vitte
n király özvegyének és árváinak el kell utazniok. be a gyerekeket Bruxellesbe, de a soffőrt leépíSzéjjelszéled az egész család. Néhányan Luxen- tették és most Etelka főhercegnő soffiroz.
bnrgba mennek, mások viszont a pármaiak venNégy öccsét és kis hngát leteszi a bruxeJlesi
férfi, női és gyermekruha áruhás
dégszeretetét veszik igénybe. És Steenockerz«eIbe kollégium előtt, aztán maga tovább megy a löK e l e m e n u c c a 3.
r.sak akkor költözhetnek be njra, amikor sárgulni weni egyetemre, ahol filozófiát hallgat Ottó
kezdenek a fák levelei.
rendswrint biciklivel megy Löwenbe, ahova DeA steenockerzeeli várkastély vajmi keveset ha- genfold gróf, a nevelője, ugyancsak biciklin kisonlít Sehönbruwnra, vagy a gödöllői palotára. sért el.
A gyerekek délre hazajönnek és rendszerint fél
egykor megebédelnek. Zita mindenkor velük ebéAz élet Steenockerzeetben
del, Ottó szokott csak hiányozni, aki ilyenkor az
Ezldelg még nem létezett eredeti modellek hihetetlen olcsö á r b a n .
Igazi lovagvár. Amilyennek azt régi metszete- egyetemen költi el szerény lunchét Ebéd után
ken látjuk. Eredete a középkor harcokban dus rövid pauza következik, ha nincsen vendég, akkor
esztendeibe nyúlik vissza. Akik megépítették, ár- ilyenkor Zita kikérdezi a főhercegeket élményeikTavaszi nfii kabátok már 1 6 " — P-161
kokkal vették körül és ezek az ártok ma is meg- ről. Két órakor megkezdődik a munka: a tanulás. A
Férfi öltönyök . . . . 1 8 " - P-íől
vannak. Két patak szeli át a kastély parkját és második emeleten van egv nagyobb szoba, politúros
kerek
asztallal.
Ennél
tanulnak
a
gyerekek.
ennek a két pataknak a vizével táplálják a körbeVízmentes Hubertus . . 1 2 " — P
Elsőbben az iskolai leckék jönnek sorra, aztán
szaladó árkot. A park a tizennyolcadik század
Elsőrendű m é r l é k s z a b ó s á g a l e a u f a b b
tipikus angol-kertjének stílusát hordja magán. következnek a magyar, tiroli és francia tanárok,
Széles rétek váltakoznak öreg fákkal, nyáron — tanítók.
h a z a i é s kQlf tldl szövetekből.
amikor a családnak el kell utaznia SteenockerUzsonnáig tart a tanulás, öt óra után visszaW Látványosságszáriba menő kirakatainkat
zeelböl — tobzódó pompában él ez a park, most
mennek a szalonba, ahol Zita és Ottó a vendégeit
et ne mu£a?sza megtekinteni. * M
M
hideg van, fütyülve fuj a szél és a fák ágai mezte- szokta fogadni. A szalón két középső ablakai kő-

Hat kis gyerek elindul reggel az

iskolába...

Esernyő

Elsőrendű száraz
tűzifa, szén és brikett

BLBU IGNÁTZ

tavaszi árucikkei.

'
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MacDonald tárgyalásai Párisban
Daladier miniszterelnökkel

A négyes megállapodás kimondta a békeszerződések revízióiénak lehelfiségél
— a népszövetségi alapokmány szellemében
Pórié, március 21. MacDonald angol miniszterelnök kedden délelőtt leánya és Sir John
Simon külügyminiszter társaságában Rómából
jövet Párisba érkezett. A miniszterekét a pályaudvaron Daladier miniszterelnök, Paul
Boncour
külügyminiszter, lord Tyrcll párisi angol nagykövet fogadta. A pályaudvarról a miniszterek
az angol nagykövetségre mentek. Az angol és
francia államférfiak fél lt-kor tanás'ozásra
ültek össze, délben az angol nagykövet ebédet
adott a vendégek tiszteletére.
A délutánig tartó tárgyalásokról a következő
hivatalos jelentést
adták kl: MacDonald ás Sir John Simon a
francia miniszterelnö kkel és a fran ia külügyminiszterrel hosszas megbeszélést
folytatott,
amelynek során tájékoztatták a francia államférfiakat a Mussolinival folytatott tárgyalásaikról. A kél ország miniszterei
rövidesen
ismét
eszmecserét fognak folytatni.
A francia államférfiak abbeli óhajuknak adtak kifejezést, hogy
a négy európai nagyhatalom
között a béke érdekében a Népszövetség
szellemében
iés keretei közt meghit
együttműködés
alakuljon
ki.
Az Intransigeant
a tervbevett négyes meg-

állapodásról eddig kiszivárgott adatokat a következőkben foglalja össze: A tervezetnek az
a célja, hogy békésen szabályozzák az öszszes európai problémákat és megoldást keressenek mindazokban a kérdésekben, amelyek
az aláírókat Európán kívül érdeklik.

'A tervezet
kimondja,
a
versaillest,
saintgermainl,
trianoni és neuillyl
békeszerződések
revíziójának
lehetőségét
is,
de azzal a feltétellel, hogy a revízió csak
a népszövetségi
alapokmány
rendelkezéseivel
összhrngzásban
történhetik
meg.
Az angol miniszterek szerdán utaznak el Párisból. MacDonald Londonba megy, Sir John
Simon visszatér Genfbe.

— Országos református konferencia Szegeden. Március 24., 25. és 26-án a református férfi
nyugszik 6 óra 15 perckor.
értelmiség számára dr. R a v a s z László püsök vezetése mellett országos konferencia lesz
Somogyi-könyvtár köznapokon délelőtt töl
zegeden. Közel 100-an érkeznek az ország
1-lg, délután 4-től 7-ig, a Városi Mnzeum mindenminden részéből, akikhez Szegedről is mintegy
nap, vasár- és ünnepnap is, délelőtt 10-tC léi l-ig
100 már eddig jelentkezett résztvevő csatlakoSzegeden a gyógyszertárak közül szolgálatot
tartanak: Barcsay Károly Széchenyi-tér 12 (tele- zik. A vidéki résztvevők legnagyobb része pénfon 1770), Cserhalmy Antal Sárkány-ucca 15, (te- teken délután félhat órakor érkezik Ravasz
lefon 3261), Franki Antal Szent György-tér 6 (te- László püspökkel. A Szegedre érkező vendégelefon 1118), Gergely Jenő Kossuth Lajos-sugárut ket H a r s á n y i Pál békésbánáti esperes kö31, (telefon 1062), Lőbl Imre dr. Gizella-tér 5, szönti. A vidéki vendégek szegedi református
(telefon 1819), Moldván Lajos Újszeged, Vedres-u. családoknál szállanak meg. Az első előadás
1, (telefon 1846, Selmeczi Béla Somogyitelep IX. este 7 órakor lesz a városháza közgyűlési termében. A konferencia másnap fél 10 órai kezu 489, (telefon 3425).
dettel folytatódik és tart déli 1 óráig, majd délután 5-től fél 8-ig. A konferencia zárt jellegű
— Szombaton filléres gyors indul Budapesté- -és azon csak férfiak vehetnek részt, akik ezt a
re. Szombaton, Gyümölcsoltó Boldogasszony
szándékukat a református lelkészi hivatalnál
napján, az Országos Mezőgazdasági kiállításra
előre bejelentették. Szombaton délután fél 5
filléres gyors indul Szegedről Budapestre. A óiai kezdettel a nemzeti
emlékcsamokban
kedvezményes menettérti jegy ára 4 pengő, de Bethlen Gábor szobrát koszorúzzák meg. Vaaz utasoknak meg kell váltaniok a kiállítás sárnap az istentiszteletek 9 órakor kezdődmegtekintésére szolgáló belépőjegyet is. A vonek, amelveket kővetőleg a városháza közgyűnat szombaton reggel 5 óra 29 perckor indul
lési termében fél 11 órai kezdettel a nyilváSzegedről, a Nyugati pályaudvarra érkezik 8 nosság számára előadást tart dr. Ravasz László
óra 50 perckor. Vissza indul a Nyugatiról 23 püspök ezzel a címmel: „A hősies élet felél"
óra 55 perckor, Szegedre érkezik vasárnap regDélután 5 órai kezdettel templomi ünnepség
gel 3 óra 11 perckor. A filléres gvorshoz csatlesz a szegedi Bethlen Gábor Kör 30 éves julakozás lesz Hódmezővásárhelyről.
bileuma alkalmából. Ünnepi előadást tart dr.
I m r e Sándor egyetemi tanár.
— Március 31-én lesz a rendkívüli közgyűlés. Megirta a Délmagyarország, hogy a pol-— Zsákbamacska csütörtöktől minden este.
gármester a gázgyári pénzek felhasználása és
— Az Országos Frontharcos Szövetség szegedi
a színház ügyében rendkívüli közgyűlés öszszehivását kérte a főispántól. Bárányi Tibor főcsoportja közli, hogy 2 szijgvártó, 1 cipész szakmunkás és 1 bajtárs női családtagja alkalmazást
főispán a rendkívüli közgyűlést március 31-re
kaphat Jelentkezés igazolvánnyal és munkakönyvhivta össze.
vel reggel 8—9 között Hidvégsr szociális bizott— Három kínevezés. Budapestről jelentik: sági tagnál, Bocskav-ucca 1.
A kormányzó az igazságügyminiszter előter— Piacrendészett kihágások. A község! kihájesztésére dr. E l e m y Sándor szegedi ítélőgás! biróság kedden tizenöt olyan vidéki piaci
táblai bírónak, D u d á s Béla szegedi törvényárust itélt el egyenkint 10—25 pengős birságra,
széki tanácselnöknek, C u r r v Richárd szegedi
akik nem piacos hétköznapokon árusítottak. A
ítélőtáblai bírónak az itélőbirák és ügyészek
piád szabálvrendelet szerint vidéki árusok csak
részére megállapított III. fizetési csoport jellea rendes hetipiacokon árusíthatnak.
gét adományozta.

Modern fazon, modern huzat,
szolid kárpitos munka

Rubin kárpitosnál
Ssagad, Kossuth Lajos sugárul 8.

— Polner Ödön előadása, P o l n e r ödön egyetemi tanár délután hat órakor tartja meg az Egyetembarátok Egyesülete jogi szakosztályában nagy
érdeklődéssel várt előadását „Választójogi törvényhozásunk" címmel. Az előadást, mely az I.
számú Jogi előadóteremben (központi egyetem)
lesz, hozzászólások követik.
x Silbrer S. Andor grafológus péntek reggel
távozik Szegedről és igy csütörtök estig mond
jellem, jövőt egy pengőért Széchenyi-tér 16. alatt.

m l n ő s é g U

olcsó
divatos blúzok
selyem és kötött
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Lusztig Imre
harisnya, kötöttáru üzletében

S z é c h e n y i ~ lér
Tisza-szálló mellett.

u

Galsworfhy utóda: Wells

A leszerelési konferencia
Genfből jelenik: Henderson ma váratlanul
csütörtökön délelőttre összehívta a leszerelési
konferencia főbizottságát Hir szerint az ülésen javasolni akarja a tárgyalásoknak húsvétig
való elnapolását Henderson utalni fog Mussolini és MacDonald római tanácskozására és
arra a diplomáciai eszmecserére, amely annak
nyomán előreláthatólag a négy nagyhatalom
közt megindul.

HireK

— Zsákbamacska csütörtöktől minden este.

K i v á l ó

London, március 21. G a l s v o r t h y helyére H. G. W e 11 s-et, a világhírű regényírót választották meg az angol Pen Club elnökévé.

Hóvihar Debrecenben
(Budapesti tudósitónk telefonjelentése.) Debrecenből jelentik: Kedd délelőtt óta ítéletidő
tombol Debrecenben, az uccákon sok helyen
félméteres a hó. A szél később viharrá fokozódott, tetőket sodort le, telefonvezetéket tépett
szét A vonatok nagy késéssel közlekednek.

Kánya külügyminiszter Bécsben
Bécs, március 21. K á n y a Kálmán külügy-;
miniszter Rómából jövet, ma este Bécsbe er-i
kezett. Szerdán délben D o l l f u s s kancellár
fogadja Kánya külügyminisztert és tiszteletéi
re déjenmert ad az Imperial-szállóban.

Az idő

Szegeden a hőmérő legmagasabb állása 11.4,
a 1 -galacsonyabb 0.1 C. A barometer adata nullfokra és tengerszintre redukálva reggel 756.1 mm,
este 761.7 mm. A levegő páratartalma reggel és
este 100 százalék. A szél Iránya északi, erőssége
3—7. A lehullott csapadék mennyisége 32 ' mm.
Időjóslat a Délvidékre: Éjjeli fagy, átmenetileg az esőzések szünetelésével változékony, hűvös Idő.
A Meteorologlal Intézet jelenti este 10 órakor:
Éjjel hideg Idő, szerdán az Alföldön is a csapadék szünése várható, egyébként a szél gyengülésével nappal ismét erősebb felmelegedés valószínű.
j— Szabadegyetemi előadás. 'A Ferenc JózsefTudományegyetem Barátainak Egyesülete ma délután 6 órakor az egyetem bölcsészeti karának I.
számú tantermében (Baross Gábor-ucca 2., II. 28.)
szabadegyetemi előadást tart. Előad: dr. Gömöry-Laiml László miniszteri tanácsos „Corvin Mátyás király a renaissance-kor kimagasló alakja"
címmel vetített képek kíséretében. Belépés díjtalan.
— A volt szegedi lovastflzérek április 3-án délelőtt fél 12 órakor a hősi halált halt bajtársak lelkiüdvéért a rókusi templomban istentiszteletet
mondatnak. A szövetség felkéri az összes bajtársakat, hogy az Istentiszteleten megjelenni szíveskedjenek.

Uram,
elegánsan a k a r iárni?
Feltétlenül keresse fel

KILCZ FÜLÖP

uri szabóságát. Arait újból mélyen leszá'litotta.
Legújabb kiil- és belföldi szövetekből nagy választék.
Hozott anyagbői Is vállal munkát hitelképes egyéneknek részletre is.
ÍM
Duqontcs tér 11. (MUIler-patofa.)

Ha

REKED?

vagy

MEGHŰLT

GEROELV-féle

KAKUKFÜ CUKORKÁT

szopogasson. — i z e kllUnO! Hatása biztos!
A készítőnél: 0 E R 6 E L Y gyógyszerésznél kmphstó.
KossutB
Calos-sugdrut
6s NaayKBrat
«árok. lt
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Székelési zavarok, bélgörcs, puffadtság
ayomorszédülés, izgalmi állapotok, szivideqesség, félelemérzés, bódulgság és általános rószszullét esetén a természetes „Ferenc JÓISCl"
kcserÜTiz a gyomor és bélcsatorna tartalmát
gyorsan és fájdalom nélkül kiüríti, a vérkeringési előmozdil|a s tarlós megkönnyebbülés! szerez Korunk legkiválóbb orvosai a
ferenc Józsel Tizet ugy iériiaknál, mint
nőknél és gyermekeknél tel|e« eredménnyel
alkalmazzák. A Ferenc JÓZSCl keserűvíz
gyógyszertárakban, drogériákban és iüszerüzletekben kapható.
B.I
•— Az in gyen tejakció. A szegedi Lngyentejakció
f uralt ér november 14-től kezdődőleg február végéig 162.210 két deciliteres adag pasztőrözött tejet
osztott ki a szegény lakolásgyermekek kőzött A
csecsemők részére a Stefánia-Szövetség utján
1747.5 liter tejet osztottak ki. Februárban fedezet
hiányában le kellett szállítani az adagokat, ugy,
hogy február közepétől március végéig naponta
csak 1805 szegény gyermek kap ingyentejuzsonnát
Március végével az iskolai tejtizóraizás megszűnik. Az akció munkája azonban tovább tart hogy
ősszel minden fennakadás nélkül a szegény gyermekek segítségére állhasson. Gyüjtöperselyek kezelését vállalta: Baranyi Tiborné, dr. Somogyi
SriJveszterné, dr. Karvas Etelka, Szeles Ilonka,
Bárányi Tibor, dr. báró Tunkl Tamás, dr. Pálfy
József, dr. Wolf Ferenc, Scultéty Sándor, dr vitéz
Szabó Géza, Vogd Antal és Tomcsik József.
Ujabban a kővetkező adományok folytak be: Somogyi-telepi plébánia tiketteladásból 10, mozijegyek pótilletékeíiből 210.64, szinWázi jegypótilíetékből 97.18, egy öreg tüzér a Délmapyarország
utján 1, Vöröskereszt Egylet 250, Szabadsá<T-téri
óvóda szülői értekezlete 7, Drcher 4, Hági 2, Bárányi Tiborné perselygyüjtése 985, DMKE 50
pengő.
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Felmentették a sikkasztással
vádolt rendőrségi tisztviselőt

(A Délmagyarország
munkatér ától.) A szegedi járásbíróságon dr. Ráday
László járásbiró kedden tárgyalta Kovács
Andor József
rendőrségi tisztviselő sikkasztási bűnügyét. Kovács ellen négyrendbeli
sikkasztás miatt indult
bűnvádi eljárás. A vád szerint a tisztviselő a
mult év áprilisától augusztusig terjedő időben
az autó és motorvezetoi vizsgát tevőktől pénzeket vett át és azokat a saját céljaira használta
fel- Közúti
adót is szedett, holott erre nem
lett volna feljogosítva és ezeket az összegeket is a saját céljára fordította.
A keddi tárgyaláson a tisztviselő előadta,
hogy ez az egész állítólagos sikkasztási ügy
akkor pattant ki, amikor ő szabadságon volt
és helyette egyik alantasa dolgozott a hivatalban. Alantasa bosszúból
tett ellene
feljelenhlrtsrM»t 4« m*HAro*, kedverfi flzet*al feltételek mellett le*tést, a feljelentéseknek semmi alapja nincs A
oloaÁbban be-rererhetAk
40a
felvett pénzeket rendeltetési helyére küldötte,
f e k e t e Nándor Koi-aih L. -n-iArol 1§. Tel. 20—72.
senkit meg nem károji ott
— ÜJ adóhivatali ellenőr. Dr. Somogyi SzilA biróság több tanút hallgatott ki, igv örhalveszter polgármester a B á 1 ó István halálával my Károlyt, akinek a soífőrje 14 pengőt adott
megüresedett adóhivatali ellenőri tisztség betölát Kovácsnak közúti adóra, örhalmy azt valtésével B é r c z y Kálmán számtisztet bizta meg.
lotta, hogy semmiről sem tud, az adót befi— Zsákbamacska caütflrtöktől minden este.
zette. a rendszámtáblát megkapta, Kovács nem
sikkasztott el egyetlen fillért sem. A biróság
olcsó árban k««zm- Kovács Andor Józsefet végül is jogerősen felnpk — neolek uf/tí 1 mentette
az ellene emelt vád alól
alnhl/rainok

Paplanok

Panlsnosmes'ernél. i

Deák Ferenc n. 8 «9

— Népművelési tanfolyam Tápén. Csongrád
vármegye népművelési bizottsága elnöke, dr. Csergő Károly alispán rendelkezésére a vármegye
majdnem minden községében tartottak a tél folyamán népművelési tanfolyamot. Tegnap volt a tápéi
tanfolyam záróűnnepélye. Dr. B a g o s s Béla esperes-plébános számolt be a végzett munkáról.
Elismeréssel szólott a hallgatóság nagy szorgalmáról, tudásszomjáról, valamint az előadók odaadó munkásságáról.

Zsákbamacska
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e l ő a d á s felé.

Főszerepekben J

RökkPlarlka,

Ráfkai Márton, Dénes György,
Tímár Kató, Haraszti Micf, Gaá! Sándor

PESTI SZÍNHÁZ
VL, Révay-u. 18 (az Opera mellei!)-

— Marosán Milán arcképének leleplezése. A
szegedi ipartestület cipésziparos tagjainak és
Marosán Milán néhány jóbarátjának adakozásából megfestették az elhunyt kiváló kisinarosvezér arcképét, amelyet
tegnap este lepleztek le az ipartestület tanácskozó helyiségében. B e r g János szakosztályi elnök nyitotta
meg az ünnepélyt, majd dr. L a n d e s'b o r g
Jenő ünnepi beszédet mondott. Vázolta Marosánnak a kisiparosság érdekében kifejtett önzetlen munkásságát. Csodálatos — hangsúlyozta Landesberg —, hogy egy ember, mint
Marosán, aki tulajdonképpen egv nyelvet sem
beszélt még csak jól sem, hogyan tudott mégis olyan mély hatást gyakorolni iparostársaira. Ennek a titoknak az volt a kulcsa, hogy
Marosán mindig a mögötte felsorakozó kisiparosság törekvéseinek adott igaz megnyilatkozást es hogy szavait mindig őszinte meggyőződés, hit és bizalom hatották át. A nagyhatású beszéd után az arcképet az ipartestület elnökségének megbízásából megőrzés céljából
P o d v e n Henrik vette át. Felszólaltak még
K l e i n Ferenc, C s e r é p Sándor és C z i b u1 a Antal dr., akik Marosán feledhetetlen emlékét méltatták. Az ünnepély B e r g János zárószavával ért véget.
— Zsákbamacska csütörtöktől minden este.
— Cipőkiállitás lesz az Ipartestület márványtermében április 2-től 9-ig.
— Márciusi ünnepség. A Gyula püspöktelepi
Polgári Kör márciusi ünnepségét vitéz C s a n ády Géza ügyvezető elnök nyitotta meg H o r v á t h
Manci, P a u e r Gyuszi, S z u n y o g h Károly, P eták Margitka, D ó r a Józsi, Z ö I d e Misi, katona Etelka, P e r e c Albert, S u g á r Erzsike, Czir o k Pisti, D o m o n k o s Sándor, K a t o n a Laci,
B e r t a Erzsike és P á z m á n László szavalataik
után az ünnepi beszédet dr. vitéz G á r g y á n
Imre mondotta. Az ünnepet V a r g h a József zárta be.
•— Zsákbamacska csütörtöktől minden este.

de 5 százalékkal csökkentheti kiadásait, ha bevásárlásainál a Délmagyarország
takarékossági könyvecskéjét használja.

i

—

aki a Délmagyarország bevásárlási könyvecskéit állandóan használja.

— Kulturest A MIEFHOE szerdán este fél 9
órai kezdettel kulturestélyt rendez, melyen dr.
K i s s Arnold „Zsidó irodalom, zsidó Ifjúság" címen tart előadást. A kulturestélyt a zsidó hitközség székházában tartják meg. Érdeklődőket
szívesen lát az egyesület. Belépődíj nincs.
O - l Szakelőadás. Az Egyetem Barátai Egyesületének természettudományi szakosztálya értesiti
tagjait és az érdeklődőket, hogy legközelebbi elő-'
adói szakülését 22-én délután öt órakor tartja meg
a II. számú kémiai intézet előadótermében (Templom-tér.) A szakülés tárgya: H o r v á t h
Péter
előadása „Különböző ezüstöző-aranyozó eljárások
a véglények mikrotechnikájában", S z a b a d o s
Margit előadása „Szegedkörnyéki vizek Englénai".

K ö í ö í í
nagy választékban

c i i v a í b l u s

csak 3*46

Holfma
n n D e z s ő n éwl
Csekonies ucea 4.
— Munkakőzvetités. Foglalkozást kaphatnak a
Hatósági Munkaközvetítő utján: 2 kovács, 1 kaptafakészitő, 2 mérleglakatos, 10 üzletszerző ügyJ
nök, 10 mindenesfőzönő, 5 szakácsnő. — A Ható*
sági Munkaközvetítő Hivatal felkéri a munkaadó*,
kat, hogy a nyilvántartott 489 szellemi munkásl
közül a felmerülő szükséglet esetén szíveskedjen
nek munkaerőket igénybe venni- A nyilvántartás
szerint állást keres: bérelszámoló, építési raj«
zoló, építész, felügyelő, fogtechnikus, gép- H
gyorsíró (férfi és nő), gazdász, gyógyszerész^
gvógyszerésznő, könyvelő, levelező (magyar, né«
met), mérnök (építész, gépész, kultur), műszaki
rajzoló, mérlegképes könyvelő, orvos, orvosnő,
óvónő, színész, tanár, tanárnő, tanitó, tanítónő,
titkár, tejgazdász, ügyvédjelölt, pénztárosnő, irtv
dai gyakornok. Felvilágosítás a Hatósági Munkaközvetítő Hivatal tisztviselőosztályánál (Méreiucca és Mars-tér sarok, telefon 19-73) díjtalanul
nyerhető.
— A kis táncosnők életéről érdekes dkket közöl a Délibáb uj száma, amely tárháza az érdö*
kességeknek.

E heti reVlámcikkeiRlr
Élelmiszerek
-.88
doboz 12 drb ömlesztett sajt
—.88
kg. házilag készült szilva lekvár
pohár oroszhal
—.98
literes üveg 18 drb oroszhal
NŐI divat
iláromsarkos női hajlekötő
—.24
Szallagos női ha jháló
—.88
Női öves harisnyatartó
—.88
Atlaszcsikos női* nadrág, kis szépséghibával
P 1.28
2
1
1
1

Ffcrfl

d i v a t

9 drb acél ingsomb
Férfi hajlekötő
Divat férfi bőröv
3 pár strapa férfi sokni
T a v a í t l Játékok
100 drb kőgolyó
Játék fatalicska
9 drb acél golyó
Hajtókarika verővel

—-24
—¿8
—.78
—.98
—.24
—.21
—.24
—.24

PftRISI NOGY ÁRUHÁZ, SZEGED
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Sport
Vasárnap Szegeden a szezon legérde'cesebb
és előreláthatólag a legizgalmasabb mérkőzésének eldöntésére kerül sor. Szegeden
játszók
le a mindig kitűnő sportot hozó Szeged FC~
Bocskay
llgabajnoki
mérkőzést,
amely a két
legjobb vidéki csapat nagy harcát igéri. Pillanatnyilag talán a Bocskay látszik jobbnak,
amit két játékosának
válogatottsága
is bizonyít. Ez azonban korántsem azt jalenti, hogy
a vasárnapi mérkőzés győztese a jó kvalitású
debreceni csapat lesz, sőt hogyha a Bocskay
szegedi mérkőzéseit nézzük, azt látjuk, hogy
csak egy alkalommal
- a Bástya
megszűnésének évében — sikerült Szegeden
győznie.
A vasárnapi előkészítés szempontjából Igen
fontos keddi kondiciótréninget nem lehetett
megtartani, az első tavaszi napon beköszöntött
kellemetlen havazás miatt A szegedi játékosok közül csak Lukács
az, aki a mult heti
nehéz mérkőzést még a lábában érzi. Lukács
a ferencvárosi mérkőzésen Korányi I-el való
összefutása alkalmával erős húzódást kapott
és ez a vasárnapi tréníngmérkőzésen kiujult.
A Bocskay elleni játékára azonban okvetlenül
számítanak. A szabadságon lévő Kovács a napokban érkezett Szegedre, hogy az előkészítő
munkában ő is résztvegyen.

A. magyar—román sport béke a központi futballbizottság március 30-i ülésén végleg elintézést
nyer. Első mérkőzés egy profi kombinált—Kolozsvár válogatott találkozó lesz.

A Szeged FC túrája. Beszámoltunk arról,
hogy a Szeged FC több irányban folytat túrák
ügyében tárgyalásokat. Mint értesülünk, egy
hossz;ibb algíri túra ügyében a tárgyalások
már előrehaladott stádiumban vannak.
Zombori ödön, a Helsinkiben megtartott
Eiu*ópa-birkozóbajnokságokon
megnyerte a
légsúlyú bajnokságot A többi magyar versenyző helyezetlen,
A Kispest vezetősége elhatározta, hogy addig,
amíg a város a mérkőzések vigalmi adóját nem
engedi el, Kispest területén nem rendez mérkőzést
Botrányok. Alig lépett életbe az MLSz-nek
a pályabotrányok megszüntetéséről szóló rendelkezése, — vasárnap botrányt rendezett két
vidéki egyesület fanatikus közönsége. Az egyik
botrány Kiszomborban a Postás—KAC mérkő
zésen történt amikor a közönség berohant a
pályára és megakadályozta a mérkőzés sima
lebonyolítását, jóllehet, hogy csapata l:0-ra
vezetett ellenfele ellen. A bíró lefújta a mérkőzést. — Békésen a közönség a mérkőzés
után terrorisztíkusan viselkedett a biróval. öltözőjét, — mely egv fabódéban volt —, v?''
sággal megostromolták és csak a békési csapat vezetőségének volt köszönhető, hogy tettleges inzultusra nem került ror.
Juhász József, az SzTK volt hátvédje, aki
ielenleg Svá irhán a bnselí Concordíában iátszik, egy mérkőzésen oly szerencsétlenül futott
össze ellenfelével, hogy orrsövénvtőrést szenvedett. Értesülésünk szerint sérülése olyan természetű, hogy ebben a szezonban már aligha
játszhat.

A BOCSKAY—SZEGED FC

ahonnan nem Jött ki a tinta, a körmök alól
i es a bőrrepedésekbőL D e az arca nagyon
i
rokonszenves volt és látszott rajta,, hogy,
olyan valaki, akire számítani lehet
Kitűnő vacsorát készítettem, csirkét, galuskát, répát, zöldborsót, krumplit, őszibarack
tortát tejszínes fagylalttal és kávét. A tortánál Jenny segített nekem és mikor Cooper
ur dicsérte a tortát, meg Is mondtam, hogy
Jenny segített. Cooper ur elmondta, hogy ő is
Brouxban lakik, de tul a Fordham uton és
hogy az anyjával lakik, aki özvegy és most
őfeléjük is folyton építkeznek és az ő házuk
értéke egyre emelkedik. Mondtam neki, m i
is éppen igy vagyunk és ő azt mondta, nem
lenne meglepve, ha egy szép napon huszonötezer dollárt is adnának érte, mert majd kell
nekik a telek, hogy bérházat építsenek ró.
Vacsora után Cooper ur azt kérdezte, elvihetné-e Jennyt moziba, azt mondtam, elviheti. Mikor elmentek, azt mondja Beatty,
nahiszen, micsoda alak ez. Miért, kérdezi
Artie. Azt mondja Beatty, olyan buta, hallotttad, amit a bolsevikiek nő-kommunizálásáról
mondott. Hát aztán, mi van abban, mondta
Artie, neki nem kell annyi ész, van helyette
gerince, ez az a fajta, amit a nemzet gerincének szokás nevezni és nézd csak, édes
gyermekem, ha továbbra sem leszel hajlandó
az életet és az embereket olyanoknak elfogadni, amilyenék, hamarosan szörnyű bajok
érhetnek. Nem, azt felelte Beatty, nem fogadom el az életet olyannak, amilyen, hanem
olyan széppé akarom tenni, amennyire csak
tudom, máskép nem érdemes élni.
Artie azt mondta, még dolga van főnt, a
padlásán és fölment. Berendezte magának
az egész padlást, most az volt az ő szobája,
ott is aludt. Volt egy nagy fekete táblája, azt
teleírta mindenféle számokkal, meg betűkkel
is, mint a, b, meg x, y, m, n, meg furcsa jelekkel és csinált magának egy rajztáblát és
arra rajzolta az épületeit, de én nem vettem
észre, hogy azok a rajzok hasonlítottak volna
bármiféle épületre, amit valaha láttam. Mind
olyan meredt egyenes volt és rém magas éa
a legfurcsább helyeken hosszúkás négysögek
voltak kiharapva belőlük.
Artie mialatt tanult, egész id8 alatf pénzt
is keresett, azzal, hogy azokat a fehérvonalas
kék papírokat készítette. Mondogatta mindig,
napszámosmunka ez, anya, de nem törődöm
vele, csak megkímélhesselek attól, hogy anynyit fáradozz és megszabadíthassalak attól aa
utálatos varrógéptől. Amikor csak tehette,
pénzt adott nekem, néha öt dollárt, néha tizet egy héten. Azt kívánta, hogy a mosást
adjam ki, hát ki is adtam, de a vasalást magam végeztem. Nem bánom én a munkát,
Artie, mondtam, mostanában félannyit sem
dolgozom, mint azelőtt. Anya, azt mondja
Artie, eszedbejut-e neked olykor, hogy csak
negyvenéves vagy. Hisz tulajdonképen fiatal
nő vagy, meg kéne próbálnod, hogy az élet
egyéb dolgai is érdekeljenek. Jaj, Artie fiam,
mondom, engem ti gyerekek éppen eléggé
érdekeltek. Tudod, lánykoromban sosem
gondolkoztam azon, mennyi minden történik
az életben és mikor mind ídcsinyek voltatok,
el sem tudtam képzelni, hogy egyszer felnőttek lesztek és még most sem tudom ezt megérteni, olyan különös és csodálatos. Artie
odaírd hozzám, megcsókolt és azt mondta,
ne félj, anyus, én sosem fogom elfelejteni, mi
mindent tettél értem és életem végéig kitartok melletted. Ó , Artie.

vasArnepi mtrMzes legyei 20% elővételi kedvezménnyel

a Délmagyarország jegyirodában.
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Jenny korán jött haza, megfürdött, fölvette
az u j kék laepdesin ruháját és nagyon Jól
illett neki a kék szin éppen ugy, mint ahogy
nekem is illett annakidején a kék. Mostanában a legtöbb lány levágatta a haját, de Jenny sosem vágatta le. Nagyon egyszerűen fésülködött, de az nagyon szép volt, ahogy hátul a nyakánál felcsavarta. Miközben öltözött,
Beatty egész idő alatt ingerkedett vele, hogy
a szegény, dolgozó leány megvendégeli a
gazdag főnőkét. D e hiszen nem gazdag,
mondta Jenny, ugy küzködik, hogy megalapozhassa az üzletét és hetenkint csak harmincöt dollárt vesz ki.
És egyáltalán nem olyan énhozzám, mint
egy főnök. Akkor Beatty megint ingerkedett
vele, hogy vájjon milyen érzés szerelmesnek
lenni és Jenny elpirult és azt mondta, ugyan,
Beatty, ne legyél olyan izés, nem vagyok én
szerelmes. Cooper ur nagyon kedves és olyan
jó hozzám és muszáj becsülnöm őt, de szerelmesnek lenni, ahhoz még tul fiatal vagyok.
Akkor Artie közbeszólt, hagyd csak Jennyt,
mert ha neked, amint hiszed, sok eszed van,
őbenne meg ahelyett nőiesség vem és nőknél ez számit. Erre Beatty nekitámadt Ariiénak, megint veszekedni, vitatkozni kezdtek,
azért mert esetleg valami harmadrangú építész válik majd belőled, ne gondold, hogy

értesz valamit szociális problémákKoz !s. A
nők már tul vannak a nőiességen és ők is
építészmérnökök lesznek és ettől vagy ugy
megijedve, te nagyképű paprikajancsi. Artie
nevetett és azt mondta, addig semmi baj,
amig olyan sok Jenny van a világon, sokkal
több, mint Beatty kedvencei. És te, ifjú hölgy,
még szintén megtalálod a helyedet, mint
élettani tényező, csak nálad az kicsit nehezen
fog menni. Abba kellett hagynunk a vitatkozást, mert megszólalt a csengő, CooDer ur
érkezett meg.
Én mindjárt megszerettem Cooper urat,
mert olyan megbízhatónak látszott. Igazi
munkás ember volt, azt látni lehetett a kezén,
tiszta volt ugyan, de lehetett látni a helyeket,

Üzletem

(Folyt köv.)

súlypontja:

ELSŐRAMGU MÉRTÉK UTÁNI URI SZABÓSÁG
Anqag - Hozzávaló - Szobás - Munka - Kivitel — Ar - lehlnlefében

SZENZÁCIÓS!!!

FÖLDES IZSÓ - KLAUZÁL TÉR

6

Közgazdaság
Hitel a termelés megindítására
és a mezőgazdasági munkálatok
pénzszükségleíeire
A gazdasági élet vérkeringésének megindítása és a folyó gazdasági évben a mezőgazdasági termelés zavartalan folytatása és fokozása érdekében mindinkább szükségessé válik
a hitel zsilipjeinek megnvitása, mert a termelés
megindítására és a mezőgazdasági munkálatok
elvégzésére gyakorta előáll oly pénzszükséglet, melyet a termelő gazda, vagy Iparos nem
tud momentán másként, mint kölcsön Igénybevételével előteremteni.
Azokra a nagyfontosságú gazdasági érdekekre való tekintettel, amelyek a termelés megindításához és zavartalan folytatásához fűződnek, mindent el kell követni, hogy a hitelképes
és megfelelő fizetőkészséget tanusitó, átmenetileg hitelre szoruló gazdasági egyedek, ha mérsékelt keretekben is, de mégis hitelhez jussanak. A helyzet Ilyetén felismerésére s a gazdasági élet kívánalmainak megértésére vall,
hogy a Szeged-Csongrádi Takarékpénztár Igazgatósága — amint értesülünk — már foglalkozott « kérdéssel és elhatározta, hogy az Intézettel szemben támasztandó s az emiitett célt
szolgáló hiteligényeket, a megfelelő elöíeltételek fennforgása esetén, méltányos kamattételek mellett kielégíteni Igyekszik. A takarékpénztár ezen elhatározása bizonyára széles körben fogja felkelteni e kölcsönök iránti érdeklődést s e hitel akciója jó szolgálatot fog tenni
városunk gazdasági életének.
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Vendéglő megnyílás!

Értesítem a nagyérdemű közönséget, hogy a rétfl BOltN-lélC Vendéglőt ÓprlMS
eletén megnyitón;. Abonomákat ugy az üzletben, valamint a házhoz szállítva már 1-ére elfogadok. Lohodalmoh S bonkettehre külön termek. J ó mfltlQOr
honuhám, Ízletes lolboralmmol és olcsó polgári áraimmal kívánok a nagyközönségnek szolgálatára állani. «
I K L » » « X . Ipart.
Szives pártfogásukat kéri O Z V a R l O l O f f a
V l K I O m © , vendíglfis.
takarmányárpa I. 9.90—10.00, I I 9.60—9.80, felvidéki sörárpa 11.00—13.25, egyéb 1050—11.00, zab
I 8.8o—9.00, ti szn átüli tengeri 6.95—7.05, korpa
6.15—6.25.
Csikágót terménytőzsde zárlat Buza alig tartott Májusra 51.5—háromnyolcad (51.75—ötnyol
cad), juliusra 52 egynyolcad—52 (52.5—ötnyolcad)
szeptemberre 53—52 hétnyolcad (53.5—ötnyolcad]
Tengeri tartott. Májusra 28 egynyolcad (27.75)
juliusra 30 (29 ötnyolcad), szeptemberre 31 öt
nyolcad (31.5). Zab tartott Májusra 18 (17.75), Ju
liusra 18.25 (18 egynyolcad), szeptemberre 18 hét
nyolcad (18 ötnyolcad). Rozs alig tartott Májusra
36 hétnyolcad (37.5), juliusra 37 (38 háromnyoload).

Zsákbamacska
csüfürtöktől minden este
mi

Müvésszet

A színházi iroda hirel

fcib. 0.12.

Zflrichl deviza zárlat. Páris 20.35.75, London
17.76, Newyork 517.50, Brüsszel 72.35. Milánó 26.67
Madrid 43.85, Amszterdam 208.80, Berlin 123.40,
Bécs biv. 72.89, (silling) 58.45, Szófia 3.70, Prága
15.40, Varsó 58.00, Belgrád 7.00, Bukarest 3.08.
A Magyar Nemzeti Bank hivatalos árfolvamJflentése. Angol font 19.55—19 95, belga 79.16—79.74
rseh korona 16.91—17.01, dán korona 86.60—88.00.
dinár 7.50-8.00, dollár 570.50-573.50, kanadai
dollár 472—478, francia frank 22.30—22.50, hollandi forint 230.80—232.20, Tt»-~>1 zloty (M.20—
64.70, leu 3.40-3 44, leva 3.95-4 25. lira 29.90P020. német márka 135.70—136.60. norvég korona
90.90—100.90, osztrák schilling 80.10—80.80, svájd
frank 110.70-111.40, svéd korona 108.30-101.30.
r

A budapesti terménytőzsde hivatalos árfolyamai. Buza tiszai 76 kg-os 14.50-14.70, 77-es 14.80
—15.10, 78-as 15.00-15.20, 79-es 15.20—15.40, 80-as
15 35—15.00, felsőtlszai és jászsági 76 kg-os 14.05—
14.20, 77-es 1430-14.35, 78-as 14.35-14.50, 79-es
14.50—14.65. «Vas 14.65-14.90, fejérmegvd, dunántuB, pe»tvidéki és bácskai 76 kg-os 13.85—14.00,
Tl-e* 14.00-14.15, 78-as 1415-14.30, 79-es 14.35M.50, 80-as 14.50-14.68. Pestvidéki rozs 7.40-7.50,

Ma a Zsákbamacska előkészületei miatt nincs
előadás.
Csütörtöktől minden este: Zsákbamacska.
A Zsákbamacska a szezon szenzációja. Edt'
200-szor került szinre Budapesten. Mindenki megnézi, mindenki elragadtatással beszél róla. Mert
a Zsákbamacska csupa szellemes ötlet, vidámság, hangulat három órán keresztül,
a Zsákbamacska slágerdt az egész ország dúdolja és muzsúkájára az egész országban táncolnak.
A Zsákbamacska szereplői: Major Kató, Már
kus Lajos, Pallay Mand, Básó Ida, üti Giza, Bellák Miklós, Várady Pál, Oláh Ferenc, Marinkovics Sebő, Füredy József.
A Zsákbamacska rendezője: Remete Géza, karmestere: Bed Miklós. Tánctanító!: Várady Pál
és Bellák Miklós, díszlettervezője: Ballon József
A Zsákbamacska összes döadásaira már váltható1; a jegyek.
A Zsákbamacska csütörtökön premkrbérletten, pénteken A bérletben kerül szinre.
A Zsákbamacska előadásaira a leszállított rendes esti helyárak érvényesek.
Délutáni előadások: Csütörtök: Kaméliás hölgy
Könyves Tóth Erzsi főszereplésével, filléres helyárak. Péntek: Az ember tragédiája. Ifjúsági előadás. Táray Ferenc vendégfelléptével. Ifjúsági
előadás. Szombat: Nyitott ablak. Bdlák Miklós
főszereplésével. Filléres helyárak. Vasárnap:
Z ' 'ikbaronrcka. Bemdes esti helvárakkal.

TELEFON R E N O E L E S R E
házhoz küldi színházjegyét
a DELMAQYARORSZAG
kiadóhivatala
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Apróhirdetések
Bútorozott
szobát

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

Dílmanrarorszánba'
L'KCMO

n szezonsláger:

és
Budapesti értéktőzsde irányzat A tőzsde Irányzat« ma nyugodt volt A nyitási árfolyamok az
előző napd zárlatnál ugyan magasabban indultak,
nzooban a tőzsdeidő későbbi folyamán megnyilvánuló tartózkodás az árfolyamok lemorzsolódását okozta, ugy, hogy zárlatig a tegnapival szemb m elért árnyereséget csak néhány érték tartotta
ímeg, a helyi értékek azonban a magasabb jegyzést megtartották. A forgalom bár terjedelmében
nem Is volt nagyméretű, de meglehetősen sok
papirra kiterjedt. A fixkamatozásu papírok piaca
csendes volt az árfolyamok nagyjáhan változatlanok Magyar Nemzeti Bank 118, Első Bp. Gőzimalom 11.5, Bauxit 29.5, Beocini 24, Cementia 101,
Cement 50, Magyar Asphalt 8.7, Kőszén 338, Nagybátonyi 20.75, Salgő 24.8, Urikányi 32.5, Glóbus
21, Fegyver 72, Ganz 11.7, Láng 14, Lámpa 15.5,
11 ima 17.5, Ofa Zürich 6.5 áru, Nasici 68.5, Nova
34.75, Hév. 30, Tröszt 74.5, Délcukoir 77, Magyar
rukor 76.5, Mezőgazdasági Ipar 8, Stümmer 18,
(Izzó 301.5, Gsohwindt 99, Krausz 70, Boyal 20.5,
Szegedi Kender 15, Goldberger 27.5, Pamut 34.5,
Hungária műtrágya 7.5, Felien 95, Ruggyanta
21.75, Telefongyár 6.75, Föv. köles. 37.75 százalék
Népszftv. köles. 48, Hadikölcsőn 6 százalékos 1—5
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Kaszta-féle fotelágy.

(Törv. védve.) ElegAns, ppry"*ertt, kSnnyü kezelést!. OlcsAn, részletre I* KASZT A TESTVÉREK kárpitosok ét diait töknél
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Lépcsőházi bejárattal tmtorozott szobit keresek —
»Azonnalra« jeligére.
Bútorozott szoba teljesen kü
lönbtejárattal, csinosan bútorozva úriember
részére
ápr. l-re, vagy 15-re kiadó
Mars-tér 12, érd. Rákóczitéri műszaki üzletben.

Lakás - Üzlet
Lakás -gyszoba,
konyha,
mellékhp'ylségeivel
Behrá.
rosba kiadó. Hullám n. 8.
Szép, modern, ötszobá* féregmentes
lakás
kiadó.
Deák Ferenc u. 18.

Ablakok, ajtók,
kitűnő
karban eladók. U j »ér 4,
A 25 em. es kétoldalas sláger tánelemezek, m a g y a r
nóták és müvészlemozek

d a r a b j a . . P Z SO
4 d r b . . . „ lo-SO
®
to
24-Déry OépAruhAz. 25

Vadonatúj gyermekágy sl>
adó Szilágyi ueea 1 sz.
Nagyobb
ebédlőszőnyegel
megvételre keresek
* Szőnyeg« jeligére.
Vitorlás csónak eladó, ér.
deklődnl lehet Deák Forenc ueea 20, flzlet.

Sehol *
o'csóbbanl
Keráfcnár.

részletre ls. OnmraUt
alkttréiiekból nagr vilMitík.
ElitírendB lavMA műhely.

Szdntó Sándor

Szeged, KI»» a. (KI«« D -paloU)
Veszek jóállapotban
előszobafalat »Olcsó
jeligére.

Házat

Keresek megbízható

mindenes szakácsnői.
Cimet . J ó l főző 3 5 * jeligére kérek.

legkönDyebbon el
adhat vagy vehet,
ha meghirdeti a

flngo' url szabóság
Batthyány ucca 2. szám a.
(Kas«
mögött)
megnyílt.
Minden e szakmába vágó
munkát
készítek, belés
külföldi
szövetmintáim
nagy
választékban. Hozott anyag feldolgozását vállrlam a legmodernebb szabással. FordL
tást, alakítást, javítást és
vasalást
a leprecizebben
vépzem. Olcsó á r , pontos
kiszolgálás. Szives pártfogást kér Kakuszl
István,
angol uri szabó.
Deutsches Fräulein
Wird
mit Jahreszeugnissen zu einem 5 J«hrgicn Mädchen
gesucht Révay u. 8. II. e.
Jómegjelenésű
fiatalember
bizalmi állást k?res 4—5
száz peng«
biztosítékkal.
Ajánlatokat »Pénzem biztosítva« Jeligére.

ADÁS - VÉTEL

HASZNAIT
bútort, ruhát 6s a
háztartásban felesleges tárgyakat jól
értékesít a

Délmagyarország
apróhirdetései utján

to»fl
ár«

Délmagyarország
apróhirdetései között

KÜLÖNFÉLÉK
Ügyes masamód elsőrangú
női divatszalonba betársul,
hat »Belvárosban« jeligére
kiadóba.

AsAlfSIdleg nagyobb
tábla Oveg r a k t á r a

KörOsl

Géza

iWegezéol vállalat

Szeged, Mérel ncca S.
Telefon 19-57.
8

Szeley

uj gallér tisztítása
szenzációs I ut

Tisza Lajos körnt 27.
Kozmetikusnővel társulnflc
a belvárosban ekőran«u íőbérletl lakással rendelkeaím
»Társulunk« jeligére kiadó,

ba.

HÁZASSÁG

Házasságokat
szolid feltételekkel, sikerrel közvetít „MERKTXR*
iroda, Petőfi Sándor sugárut 3 a Válaszbélyeg. J »
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Felelős szerkesztő: PÁSZTOR JÓZSEF.
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Nyomatott a kiadótulajdonos Délraagyarország
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i 1. l ü r h l t l y p a i l n k a . . 2 SO Hírlap- és Nyomdavállalat Rt. könyvnyomdájában
" • • ^ • • i 1 1 . 3 csillagos k o n y a k . 4-—
N a g y Albertnél. Valéria tér, Paprikapiaa. «
Felelős üzemvezető: Klein Sándsr.

