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Orok a boltok eISft
Megoldják-e Németország1 gazdasági válságát azok az acélsisakosak, akik a németországi zsidó kereskedők üzletei elé állítanak
azért, hogy a nem zsidókat fegyveres erővel
is távoltartsák a zsidó kereskedők üzleteitől?
Amikor erre a kérdésre keressük a feleletet,
n\ég az emberi humanizmusnak, a felekezeti
békének és egyenjogúságnak szempontjait is
mellőzhetjük. Erre a kérdésre adjon választ a
gazdasági helyzet s a gazdasági helyzet alakulása igazolja ennek a harcmodornak s ennek a harci eszköznek célszerűségét, vagy
alkalmatlanságát és károsító voltát.
A gazdasági élet levegője eddig a szabadságvolt. A m i g a tervgazdálkodás tervéből állami gazdasági program nem lesz, amig a szabad
kereskedelem, a szabad ipar, a szabad forgalom rendszerének nem vet véget a kötött gazdálkodás, addig a gazdasági élet és a szabadság között örök összefüggés nem is fog meglazulni. Más társadalom s más társadalmi
szervezet más gazdasági rendszer alapjait
vetheti majd meg, de amig a magántulajdon
és a magán tevékenység alapja a termelésnek
a fogyasztásnak, addig a gazdasági rendnek a szabadság marad a levegője. S mivé
változik ez a szabadság, ha az uj német rend
acélsisakos közlekedési rendőrt állit fel posztként minden üzlet elé s a katholikusokat csak
a katholikusok üzletébe, a protestánsokat csak
a protestánsok boltjába s a zsidók kereskedésébe csak zsidó vásárlókat engedi be. Mert
— nem lesz megállás. A kölni érsek hiába
oldja fel egyházának tiltó rendelkezései alól a
nemzeti szocialistákat, Hitler politikája és a
német katholicizmus között az ellentétek
megmaradnak. Ezek az ellentétek egyelőre
nem éleződnek ki annyira, hogy hasonló intézkedésre kerüljön sor a német katholikusokkai szemben is, de — csak az első lépés nehéz s a precedensek mindig könnyűvé teszik
a feltört uton való haladást.
A német kormány tiltakozik az ellen, Hogy
antiszemita kilengéseket rendez, vagy eltűr,
de acélsisakos őrökkel akadályozza meg a keresztény vevőknek zsidó boltokba való belépését. Nem hisszük, hogy ennek a tiltakozásnak őszinteségét, vagy komolyságát nagy
mértékben fokoznák azok a sárga foltok, amelyeket ha valójában nem is, de szimbolikusan
a zsidók boltjai elé kiállított őrök lobogtatnak.
A zsidóknak egy hajaszála sem görbülhet
meg, — mondja a német kormány, mintha a
boltjaik elé állított őröknek az lenne a kötelességük, hogy a zsidó kereskedőket és iparosokat védelmezzék meg.
A német polgárháború eddig a legyőzött és
a győzedelmes politikai ellenfelek között folyt
azután a választás után, amely a győzedelmet a világtörténelemben szinte páratlanul
álló választási harc után három-négy százaléknyi különbséggel azoknak adta, akik most
százszázalékosan akarják kezükbe venni a
politikai hatalmat, a közhatalmat, a gazdasági
életet, a szellemi élet irányítását s minden
poziciót, mely munkaalkalmat ad és kenyeret
igér. Németország kisebbik fele lett üldözöttje
ennek a polgárháborúnak. S amikor most a
gazdasági élet területén is lövészárkokat vonnak s drótakadályokat emelnek, bizonytalanná
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a kisebbség a többség ellen tartja-e kezében szolgálatában idézik is fel. Ennek a hadjárataz államnak minden hatalmát s az állam erőnak győztese nem lehet, csak vesztese s veszkifejtésének minden eszközét;
tesei lehetünk mindannyian, akik az életünk
A z Amerikából, Franciaországból és Anjavulását s a gazdasági helyzet könnyebbedégliából érkező hírek azt mutatják, hogy a hu- sét
világpolitikai és világgazdasági válmanizmus és a gazdasági szabadság ellen in- tozásoktól
várjuk.
Minden
árthat, a m i
tézett acélsisakos hadüzenet nem lokalizálóa
gazdasági
együttműködést
megzadott a német határok között. A német korvarja
s minden
intézkedés és minmány bizonyára nem esztétikai okokból tiltaden elhatározás, amelyik az emberi szolidarikozik az antiszemitizmus ellen, de elérheti-e
tást lazítja, egy-egy ösvényt szánt fel, amit a
a legünnepélyesebb tiltakozás is célját, ha ápjóindulat, a nemes szándék s a becsületes serilis elsején délelőtt tiz órakor beáll a hadiálgíteni akarás taposott ki a béke és boldogulás
lapot a keresztény vevőkre rákényszeritett
céljai felé. A zsidó boltok elé állított őrökből
háború folytán a keresztény vevők és a zsidó
így verbuválódik a születő békét és közeledő
eladók között? Franciaország, Amerika és
megértést fenyegető rohamcsapat. S hol az a
Anglia gazdasági tényezőinek jelentékeny és
népszövetség, hol vesztegel az az érzelmi és
iránytadó része máris ellentámadásra készül
lelki koncentráció, mely az emberiség békevás a német gazdasági élet meg fogja sinyleni
rását s ébredező szolidaritását meg tudná menezt a koncentrikus támadást. Senkinek nem
teni attól a romboló hatástól, amit ennek a rotelhetik ebben öröme, a világpiacot s a vi- hamcsapatnak nem harcbavetése, d e meglágpiac nyugalmát még akkor is hátrányosan szervezésének puszta ténye ki tud és ki fog
érinti ez a turbelencia, ha magasabb célok
fejteni.

Interpellációi*

éjfélig

Gróf Somss!c& Antal beszéde a panamák
kiirtásáról
bös: „A "Rádiót a legönzetlenebb
és a legkorrektebb
nak tartom
Magyarországon"
— Az idegenforgalom
olasz
export
(Budapesti tndósitónk telefonjelentése.) A képviselőház szerdán ismét éjszakai ülést tartott, amelyen több alkalommal esett szó panamákról. Először gróf S o m s s i c h Antal beszélt arról, hogy
„az ország tele van panamákkal" és arra kérte a
miniszterelnököt, hogy „húzzon a lábára szöges
bakancsot és puskával a kezében" gázoljon bele a
panamázó társaságba. Somssich egy ujabb felszólalásában felsorakoztatta azokat az eseményeket,
amelyek legutóbb nyugtalanságot keltettek az országban. G ö m b ö s miniszterelnök válaszában
tiltakozott az ellen, hogy a rádiótársaságot tarthatatlan vádakkal illessék. K o r ó d y - K a t o n a,
majd T u r c h á n y i Egon beszéllek még a panamák ellen interpellációikban.
I m r é d y,
Hóman
és Keresztes-Fis c h e r minisztereik az esti órákban eltávoztak a
Ház üléséről és a pénzügyminisztériumban a költségvetés egyes tételeiről folytattak megbeszélést
a. késő éjszakai órákig.
A képviselőház üléséről az alábbi tudósításban
számolunk be:
Délután 5 órakor folytatták a rokkantjavaslat
vitáját.
M ü 11 e r Antal: A rokkantakkal kapcsolatban
a nagytőke és a nagybirtok nem tette meg a háború után kötelességét. Az osztályozási rendszer
semmi előnyt nem jelent, jobb lett volna a régi százalékos rendszer fenntartani.
S o m s s i c h Antal arról beszélt, hogy a miniszterelnök végezzen egyszer már a panamistákkat, akikkel tele van az ország. Tisztában van a
miniszterelnök jószáiidékával, a javaslat azonban
nem elégíti ki.
G ö m b ö s miniszterelnök: A képviselő nr arról beszélt, hogy tele van az ország panamákkal.
Ez súlyos vád és ezért felszólítom a képviselő
urat, méltóztassék vádjait konkretizálni.
T ó t h Pál és M e s k ó Zoltán beszéde után
S o m s s i c h Antal személyes kérdésben szólalt
fel. Nem lehet tagadni — mondotta —, hogy vannak panamák. Felemiitette a szivási próbákat, az
Imperiál-ügyet, a bicskei kastély megvételét, a
Holtzpach-nyaralót, a Peupera-ügyet, a Földhitel
Bank ügyét, a debreceni építkezéseket és a rádióügy is elkeseredést keltett.
G ö m b ö s miniszterelnök: Az úgynevezett pann-mík kört vannak olvannk am el vek Timi a vi7c-

— Gömvállalatés az

gálát megindult Ezeket felesleges volt fetmeiegiteni. A leghatározottabban tiltakozik azonban az
ellen, hogy a Rádió rt-t olyan vádaskodásokkal
illessék, amelyek fenn nem tarthatók. A Rádiót a
legönzetlenebb, a legkorrektebb vállalatnak tartom
Magyarországon — mondotta.
Ezután áttértek

az iníerpellációkaf.
P e y e r Károly a fővárosi üzemi alkalmazottak fizetésének csökkentése ellen tiltakozott
G y ö r k i Imre interpc"ációjában. a deb: -eni
kórházi állapotokat tette szóvá.
K e r e s zt es-F i s ch er belügyminiszter: A
leghelyesebb az, ha mindenütt végrehajtják a takarékosságot. Az állami betegápolási alap jövedelmeit egyenlő részbea osztották szét.
F á b i á n Béla kifogásolta az Országos Tisztviselő Betegápolási Alap rendelő intézetének felállítását.
I m r é d y Béla pénzügyminiszter: Nem áll az,
mintha az egész köztisztviselői társadalom ellenezné az intézet megvalósítását. Hajlandó az orvosi társadalom tárgyilagos felfogását figyelembe
venni.
K ó r ó d y K a t o n a János a tompa—kelebiai
hatá'-menti önkormányzati gazdaság ügyét telte
szóvá. A visszásságok megállapítására szigorú
vizsgálatot kért.
K e r esztes-Fi s c h e r belügyminiszter: A
gazdaságban panama nem volt és nem voltak felt sleges, vagy luxus beruházások sem
A vagyonkezelésben az ellenőrzést bizonyos
könnyelműség jellemezte, mulasztások is történtek. A jószágigazgatónak azonnal hatállyal felmondott.
T u r c h á n y i Egon
az idegenforgalom
fejlesztésének ügyében interpellált. Igen sok jövedelmező vállalata van az IBUSz-nak, amelyek-»
bői nagy jutalékokat osztogatnak az igazgatósági
tagaknak. Állandó zajban hangoztatta, hogy a
kereskedelmi miniszter elé az IBUSz legutóbb
helytelen adatokat terjesztett. Kérte, hogy a miniszter terjessze ki a vizsgálatot minden részletre
éc az TRTTSz valatfiennvi vállalatára.
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F a b f n y l kereskedeTeroflgyt miniszter: "A
Vizsgálatot elrendelte, nem azért, mert visszaélési* voltak, hanem mert tisztán kell látni az idegenforgalmi reform érdekében. A vizsgálat befejezése előtt nem hajlandó Ítélet«* mondani.
P a k o t a József interpellációjában hivatkozott
a mezőgazdasági köröknek arra a panaszára,
hogy
a magyar—olass barátság ellenére
¿lasz részről a magyar mezőgazdasági kivitellel
szemben nehézségek merülnek fel

K á l l a y földművelésügyi miniszter hangsúlyozta, hogy a külügyminiszter római ntja alkalmával biztosítást kapott, hogy a baromfi vész következtében elrendelt intézkedéseket az olasx kormány a legjobb akarattal kezeli
Ezután F a b i n y i kereskedelmi miniszter beszélt ezután a Rádió Rt-róL Nemzetkőzi elismerés szerint a magyar rádió műsora — mondotta —
a legkitűnőbb műsorok színvonalán áll és általában a magyar rádió egyike a legkitűnőbb intézményeinknek. Nem volna sem üzletszerü, sem méltányos, sem jogos, ha most, amikor a palánta terebélyes fává nőtt, megváltoztatnánk a szerződést Kitűnően vezetett vállalatról van szó, amely
elbír minden kritikát és világviszonylatban elsőrangú szin vonalú.
Ezután Z s i l i n s z k y Endre interpellált az
hiségenyhitő szükségmnnka tárgyában és az Ínséges elemeknek búzával, burgonyával ellátása
ügyében.
H e g y m e g i K i s s Pál a gyüléstflalomrendeletet támadta.
D i n n y é s Lajos a tejkérdést tette szövi.
O s v á t h Pál kérte, hogy a földművesek érdekében módositsák az adövégrehajtási rendelkezéseket.
Az Vés egynegyed I örakor fai régrt.

A Skoda-tioírány miatt
főbelőtte magát Zika Popescu tábornok
(Budapesti tudósítónk telefon jelentése.) Bukarestből jelentik: A Skoda-botrány ügyében
szerdán szenzációs fordulat történt. Zika Popescu tábornok, az első hadtest parancsnoka
főbelőtte magát. Lupu a parlament legutóbbi
ülésén nyiltan megvádolta a tábornokot a nagy-

szabású panama ügyében. Az öngyilkosság
közvetlen oka valószínűleg az, hogy a kormány tegnap egy tábornokot rendelt ki a vizsgálat lefolytatására. Popescu lakásán házkutatást tartottak és iratait, búcsúlevelét lefoglalták.

A horogkereizteiek
minden etzküzzel mepkezdik
a zsidóellenes akciót
Klrakafbeverések, rombolások az április 1-én kezdődő bojkott előtt — Angliában
megismétlődlek a németellenes lOnfeíések
(Budapesti
tndósttónh
telefonjelentése.)
Berlinből jelentik: A horogkeresztes párt szerdán
kiáltványt adott ki, amely felszólítja a párt
tagjait: kezdjék meg az ellenharcot
a zsidók
ellen. A kiáltvány szerint a párt minden eszközt Igénybe vesz, amely alkalmas arra, hogy
»lesújtson a bűnösökre«. »A bűnösök itt élnek
nálunk — mondja a kiáltvány — és naprólnapra visszaélnek a német nép vendégszeretetével. Gondoskodni kell arról, hogy a Németország elleni rágalomhadjárat ne a népet,
hanem a felelőtlen izgatókat sújtsa* »Szombaton délelőtt pontban tiz órakor — fejeződik be a kiáltvány — megtudja a zsidóság,
hogy kinek üzente meg a harcot.«
Szerdán délben a német birodalom miniszterei tanácskozásra ültek össze, melyen Hitler
bejelentette, hogy a braunschweigí eseményeket felderítették és az ügyet mindkét fél megelégedésére
elintézték.
Hitler ezután
az állítólagos németországi borzalmak-'
róTelter jedt külföldi propaganda elleni
védelmi rendszabályokról
szólt és kijelentette, hogy ezt meg kell szervezni, mert az a népből magától indul ki
Ma is ujabb hírek érkeztek külföldről, amelyek azt mutatják, hogy a Németország
elleni
uszítás
folytatódik.
Ma Londonból és Newyorkból érkeztek hírek, melyek szerint ott gépkocsikat járatnak
az uccákon és
Németország
elleni kiközösítésről
szóló falragaszokat
terjesztenek.
Göttingenben
tegnap este majdnem valamennyi zsidó üzlet
kirakatát beverték. Emdenben több bolt kirakatablakát zúzták be. Az üzletek védelmére
rohamcsapatokat és acélsisakos segédrendőr•séget vezényeltek ki.
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Budapesti hír
Bárányi Tibor bajai főispáni
kinevezéséről
(A Délmagyarország
munkatársától.)
Egy budapesti hír érdekes kombinációról számolt be
A hír szerint Perczel Béla, Baja és Bácsbodrogmegye főispánja rövidesen nyugalomba vonul.
A távozó főispán tisztségét a kormány
Baranyl
Tibor szegedi főispánra
ktvánja ruházni.
Baranyl Tibor természetesen megmaradna Szeged főispánja is és központi székhelye Szegeden maradna.
A Délmagyarország
munkatársa kérdést intézett az ügyben Bárányt
Tiborhoz, aki a következőket mondotta:
— Fogalmam sincs róla, hogy honnan származik ez a hír és mf lehet az alapja. Számomra épen olyan nóvum, mint bárki számára, aki először olvassa, vagy hallja. A dologról semmiféle tudomásom, értesülésem nincs,
erről a kérdésről velem senki sem tárgyalt,
sőt tudomásom szerint Ilyenféle kombinációról
Budapesten sem volt még szó.

Mnnsterbert
nagyobb üzletek előtt rohamosztagosok
tek meg és figyelmeztették a közönséget, hogy
német üzletekben vásárolion. A bíróságra
zsidó
ügyvédeket nem bocsátottak
be. A lapok zsidó
cégektől nem vettek fel hirdetményeket. Zsidó
főiskolai tanárokat nem engedtek be a westfáliai egyetem épületébe.
Az angliai németellenes tüntetések
szerdán megismétlődtek. Londonban több német állampolgárt megtámadtak.

H tábla pénfeken hirdet ítéletet
Szekulesz József bűnügyében
Budapest, március 29. Szerdán került az ítélőtábla elő a valutakoífer ismeretes ügye, amelyben a törvényszék Szokulesz
Józsefet, a volt
szegedi bankigazgatót zsarolás büntette miatt
két évi és két hónapi fegyházra ítélte- A tábla
előtt ismertették a per Iratait, majd elhangzottak a perbeszédek. Az ítéletet pénteken hirdetik ki.

Einstein svájci állampolgár
Brüsszelből jelentik: Einstein,
érkezett levélben felvilágosítást
szeli német k övetségtöl, milyen
tennie porosz állampolgárságának
sére•
Egyébként közli, hogy
polgár.

aki Brüsszelbe
kért a brüszlépéseket
kell
megszüntetésvájci állam-
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Alföldi CIPÓ áruház
(Kelemen uees 11.)

c i p ő á r a i :
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Osztálytársai agyonvertek
egy 9 éves gyermeket
(A Délmagyarország munkatársától.) A Vásárhely mellett fekvő külsőszenterzsébet tanyán megöltek osztálytársai egy 9 éves gyermeket. P r á g e r János gazdálkodó harmadik
elemista fia, aki a sámsoni iskolába járt, a napokban összeveszett egy osztálytársával, aki
emiatt bosszút forralt eftcna. MegbesnéHe bárom társával, hogy a fiút meglesik és megverik. Lesbeállottak és amikor a fiút megpillantották, mind a négyen reárohantak. Addig rugdosták és ütötték tégladarabokkal, amíg eszméletét nem vesztette. A vérző fiút a járókelők
vitték haza. A gyermek állapota válságosra
fordult, szerdán pedig sérüléseibe belehalt.
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A kisgyűlés Sziklai Jené
színigazgatói meghívását javasolja

Levették a pénteki közgyűlés napirendjéről a gázgyári pénzek felhasználásának
Agyét — A város április 15-én megszünteti a szükségmunkákal
(A Délmagyarország
munkatársától.)
Szerdán
délután Bárányi
Tibor főispán
elnökletével
ülést tartott a törvényhatósági kisgyűlés, amely
először a péntekre összehívott rendkívüli közgyűlés napirendjét készítette elő. A tárgysorozat első pontja a szinészkonzorcium
megalakulásának bejelentése A kisgyűlés a bejelentés
tudomásulvételét javasolja. A második pont
a színigazgatói állás betöltése.
A polgármester a szinügyi bizottság javaslata
alapján Sziklai Jenő meghívását
javasolja egy
éltre azzal, hogy Sziklai köteles átvállalni és
rendezni Görög Sándor 1880 pengő OTI-tartozását. Abban az esetben, ha Sziklai nem
vehetné át a színházat, a polgármester a pályázat kiírását javasolja. A pályázat kiírását
különben azért nem javasolja a polgármester, mert ebben az esetben ismét szerephez
jutna a kortézia, amely esetleg azt eredményezné, hogy a város nem jutna megfelelő
igazgatóhoz.
A polgármester javaslatát a kisgyűlés hozzászólás nélkül egyhangúlag
magáévá tette és azt
saját javaslataként terjeszti a közgyűlés elé.
A gázgyári
szerződés
jóváhagyására
vonatkozó belügyminiszteri leirat tudomásulvételét
javasolja a kisgyűlés a miniszter által eszközölt módositásokkal. A gázgyári panaszbizottság tagjává a kisgyűlés is dr. Veress Gábor
delegálását javasolja.
A gázgyári pénzek
felhasználására vonatkozó javaslatot Bárányi
főispán levette a napirendről,
mivel a kérdés
előkészítése még nem fejeződött be,
Dr. Kertész Bélának
a filléres vonatok
indítására vonatkozó interpellációjára a polgármester bejelenti, hogy legutóbb sűrgönyileg kérték a kereskedelmi minisztert, hogy hétköznapokon
ne indítsanak
Budapestre
filléres
vonatokat,
mert azok a vidéki kereskedelem
vásárlóközönségét vonják el. A polgármester
külön felterjesztést is intéz, amelyben kéri,'
hogy a jövőben
csak mimkaszünetes
napokon
engedélyezzenek
filléres
vonatokat.
Lájer Dezső
a szükségmunkák
ügyében interpellál. A polgármester válaszát
dr. vitéz Szabó Géza népjóléti tanácsnok ismerteti. A válasz szerint az inségmunka-tervezetben 3500 munkanélküli
foglalkoztatásával
számítottak. A szükségmunka fedezetéből csak
kevés folyt be, 300.000 pengő
helyett alig
200000, de 291.000 pengőt költöttek el inségenyhitésre. Csak igy folytathatták az ínségmunkát, de a foglalkoztatottak
számát
csökkenteni kellett. Április 15-ig tart az
inségmunk
Ezután már csak költségvetési közmunkák lesznek. A válasz szerint a nyári munkanélküliség
enyhítésére többet nem tehet a város.
Dobóczky
Szilveszter
a paprikamonopólium
ügyében interpellál. Azt kérdi, hogy kik vettek részt a budapesti ankéton, amely hír szerint hozzájárult a monopólium tervéhez. A pol-

MOZI
Széchenyi
Csütörtöktől

Eggerth Márta, Szőke Szakáll
és Paul HSrbiger

Táncol a garnizon

Belvárosi
és

KorZÓ

Szünet!

gármester válasza szerint a paprikatervezet a
minisztérium intern-ügye. az ankét résztvevői a
tervezet alapgondolatát helyesnek tartották, de
határozatot nem hoztak és igy jogfeladás nem
történt. Bejelenti, hogy nem hajlandó
olyan
lépést tenni, amelynek
az lenne a célja,
hogy
a miniszter
levegye a kérdést a
napirendről,
de mindent elkövet, hogy a tervezetben ugy
a termelők és a kikészitők, mint a kereskedők
érdeke védelmet találjon.
Az interpellációkra adandó polgármesteri válaszok tudomásulvételét javasolja a kisgyűlés.
Ezután kezdték meg

ellen

használja
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modern
gyógytényezőit.
Termálfürdők,
iszapkezelések,
diathermia.
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a kisgyülési napirend
tárgyalását. A városi intézmények különböző
élelmiszerszükségletének szállítására tartott versenytárgyalás eredménye alapján a polgármester javaslatát fogadta el a kisgyűlés.
A szegény temetések
vállalatba adására vonatkozó javaslat tárgyalásánál Bakó
László
szólalt fel. Kötelezze a város a temetkezési
vállalkozót — mondotta —, hogy az olyan
istenneves temetések esetén, amikor a halott
hozzátartozói jelentkeznek, ne csoport-temetést
rendezzen, hanem külön temesse el a halottat.
A polgármester bejelenti, hogy ezt a kívánságot figyelembe veszik a szerződés megkötésénél.
A vadászterületek
bérbeadásánál dr. Dobay
Gyula tiltakozott a 12 évi bérbeadás ellen,
mert a mai viszonyok között lehetetlen ilyen
hosszú bérleti szerződést kötni- A főispán közölte, hogy a tőrvény szabja meg a 12 éves
bérleti időt.
A mozivállalat a Korzó Mozi 18.000 pengős
házbérhátralékának megfizetésére részletfizetési kedvezményt kért ugy, hogy a hátralékot
havi 500 pengős részletekkel fizethesse. A kisgyűlés az igazgatók készfizetői kezessége mellett megszavazta a kedvezményt.
A kisgyűlés ezután
a lakótelepek
örökbérletü házhelyeinek bérével foglalkozott.
Dr. Tóth Imre a bérlet leszállítását indítványozta. A javaslat körül nagy vita fejlődött
ki. Kiss Ferenc, majd Wimmer
Fülöp és dr.
Török Béla óva inti a város hatóságát túlságos

kedvezmények nyújtásától, mert azzal a telepek további fejlődésére nyújtana lehetőséget,
ami viszont a város belső területének fejlődését veszélyeztetné.
Somogyi polgármester a telepek védelmében
szólalt fel. A telepek létesítésével oldották meg
annak idején a lakáskérdést — mondotta. —
A bérek leszállítását nem javasolja, mert a
szerződés értelmében négyévenkint úgyis újból megállapítják a házhelyek bérét. A kisgyűlés a polgármester javaslata mellett határozott.
A Hus- és Vásárpénztárnak azt a bejelentését, amely szerint a várossal kötött szerződését
1933 december 31-re felmondja, a kisgyűlés
tudomásul vette, mivel a vállalat felszámol.
Félhét órakor került sor
az indítványok
tárgyalására. Dobóczky
Szilveszternek a Hatytyas-sori ut kikövezésére vonatkozó indítványát
kiadták a polgármesternek. Ugyanigy intézték
el Iritz Bélának a felsővárosi névtelen ucca
feltöltésére vonatkozó indítványát is. Iritznek
azt a másik indítványát, amelyben a Gyikuccában uj ártézi kifolyó felszerelését kérték,
elutasította a kisgyűlés. Moldván
Lajos ujszegedi indítványait szakbizottságoknak adták ki.
Wagner Ferenc azt indítványozta, hogy a város a kavicsszükségletét román megszállt területről szerezze be. Az inditványt bizottságnak
adták ki.
Az indítványokkal 10 perc alatt végzett a
kisgyűlés.

Kél letartóztatás
az adóhivatali sikkasztások ügyében

Az eddigi adatok szerint az elsikkasztott Összeg 4 - 6000 pengő — Rezsek Aladárt
csütörtökön átkísérik az ügyészségre
(A Délmagyarország
munkatársától.)
Néhány
nappal ezelőtt jól öltözött fiatalember je'ent
meg a vizsgálóbíró előtt és
letartóztatását
kérte többrendbeli közokirathamisitás és sikkasztás miatt. A fiatalember előadta, hogy Dorner Tibornak hívják, a városi adóhivatal tisztviselője és a közokírathamisitásokat, sikkasztásokat hivatalában
követte el- Azt a kívánságát fejezte ki a vizsgálóbíró előtt,
hogy
addig is, ameddig ügyében ítélet lesz, szeretné megkezdeni
a várható
büntetés
kitöltését.
A vizsgálóbíró azonnal részletesen kihallgatta
Dorner Tibort, akinek ügye már az ügyészség
előtt feküdt, mert a város a feljelentést megtette. Dorner Tibor előadta, hogy

az adóhivatalban már hosszú
hónapok óta űzte manipulációit
és az elsikkasztott összegeket a saját céljaira
fordította. Hogy azonban ez az összeg menynyit tesz ki, azt pontosan megmondani nem
tudta, annál is inkább, mert az adóhivatal-

ban jelenleg is folyik a vizsgálat a kár kiderítésére. Dorner részletes vallomásában elmondotta, hogy a sikkasztásokat ugy követte el,
hogy ismerős kereskedők
által reá bízott pénzeket, amelyeket az illetők adójára
kellett volna befizetnie, nem fizette be, vagy csak részben
fizette be. Ilyenformán

tekintélyes összegeket íulajdd"
niíott el.
Hogy a sikkasztásokat leplezze, kénytelen volt
okiratot is hamisítani.
Mégpedig elsősorban az
illető megbízók adókönyveibe irta
be azokat a tételeket, amelyeket tulajdonképen egyáltalán nem, vagy csak részben fizetett 1«,:
azután a teljes összegek átvételéről állított ki
elismervényeket, de, hogy a hivatal felé is
leplezze üzelmeit,

a főkönyvet is meghamisította.
Elmondotta, hogy másféleképen is követett el
okirathamisitást. Megesett töbl/izben, hogy pcs-

DELMAGYARORSZÁG
tataVarékon befizetett adó könyvelési szelvényeit adták át neki a hivatalban azzal, hogy
a fizetett összeget a főkönyvben írja a befizető javára. Nem egy esetben ezeket a szelvényeket ugy könyvelte el, hogy annak a javára irta, akitől ő vette át a pénzt, de azt
elsikkasztotta.
Ilyen módon sikerült neki hoszszabb időn keresztül elkerülni a leleplezést.
A vizsgálóbírónál fekvő eddigi adatok szerint
a Dorner által

elsikkasztott összeg 1380 pengő,
ez azonban nem tekinthető véglegesnek, mert
— amint jeleztük — a vizsgálat még folyik.
Dorner kihallgatása során említést tett ReTsek Aladár adóhivatali gyakornokról, aki szintén benne volt ezekben az ügyekben. Dorner
Tibor előtt a vizsgálóbíró kihirdette
az előzetes letartóztatásról
szóló végzést.
Dornert
felkisérték az ügyészségi fiókfogházba.
Tegnap délelőtt a rendőrségen feljelentést
tett egy kereskedő

Rezsek

Aladár adóhivafalnoki
gyakornok ellen

3800 pengő elsikkasztása
miatt• A kereskedő
panaszában előadta, hogy Rezseknek, akihez
régi sportbarátság fűzte, évek óta átadta az
adóját, az utóbbi három év alatt körülbelül
5000 pengőt azzal a kéréssel, hogy azt fizesse
be. Amint most utólag megállapította, Rezsek
a mult év tavaszáig
eleget tett a
kérésnek,
tamsztól
kezdve azonban a reá bízott
pénzből
2800 pengőt
elsikkasztott.
A feljelentés megtételekor Rezsek ügye ép
ogy, mint Dorner ügye, már az ügyészségen
volt, mert a visszaéléseket két héttel ezelőtt
felfedezték. A rendőrségen azonban mindezideig károsult nem tett konkrét feljelentést,
a rendőrség az ügybe nem is avatkozott bele.
A legutóbb megtett feljelentésre azután detektívek mentek ki az adóhivatalba, majd Rezseket előállították a központi ügyeletre, ahol
dr. Vastagh
Zoltán rendőrkapitány
azonnal
megkezdte részletes kihallgatását. Rezsek AlaLegfinomab tavaszi férfi

s«r,

M- és külföldi szövetek
és bélésáruk megérkeztek és mélyen
leszállított árban kaphatók
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dár kihallgatása során

Külföldi propaganda
A magyar irodalom külföldi sikertelensége
elkedvetleníti a fordítókat, de a könyvkiadókat
is. A magyar irodalom remekei, ugy látszik,
csak a mi számunkra jelentenek értéket, az
idegen még a magyar „egzótikumot" sem hajlandó fölfödözni bennük, a magyar könyv nem
üti meg a kívánt nemzetközi mértéket, mert
vagy nem elég magyar ahoz, hogy egyetemes
hatást gyakorol jon az olvasók leghetei ogénebb
tömegére is, vagy pedig annyira magyar, hogy
a mi közönségünkön kivűl nem is igen számithat idegen érdeklődőkre. Valami
hibája
biztosan van ennek a magyar irodalomnak,
mert a magyar könyv sehol sem állja meg a
helyét a külföldi könyvpiacon egyszerűen
versenyképtelen.
Ennek okán nemrégiben L a c k ó Géza töprengett a N y u g a t hasábjain s néhány okos
franciával való beszélgetésé kapcsán arra a
megszívlelendő álláspontra jutott, hogy a magyar irodalom inkább m a g v a r o s ,
mint
m a g y a r , ami annyit jelent, hogy nem „tősgyökeres", faji kulturánk szempontjából felszínes, külsőséges, modoros, nincsenek mélybefutó,
idengazó gyökerei, egyszóval semmivel sem magyarabb, mint bármelyik középeurópai náció
lobban propagált irodalma. Annyira tehát
már nem jellegzetes, hogy a külföldinek érdemes volna vele különösképpen foglalkoznia,
hiszen a magyar irodalom csak is azért magyar, mert történetesen nem szerbül, vagy csehül írták össze. Hiányzik belőle a speciális faji

Napfényes

mindent bevallott.
A sikkasztásokat Dorneréhez hasonló módon
követte el és természetesen a közokirathamisitásokat is, hogy a sikkasztását elleplezze. A
kár összegét ő sem tudta megmondani, de
még eddig pontosan megállapítani sem lehetett. mert részint a vizsgálat még nem fejeződött be, részint pedig a károsultak jelentkezése tovább tart. A rendőrség feltevése szerint

m e l e g

Mérsékelt áron

egészen március első napjáig. Egyes verziók
szerint Dorner
kapta a nagyobb
összegeket>
mig Rezsek jóval kevesebbet tett zsebre. Ezt
a feltevést látszik megerősileni az a körülmény
is, hogy amig Rezsek továbbra is szolid életmódot folytatott, addig Dorner mulatozott
és
kártyázott.
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Felvilágosítást nyújt:

Neu Ernfi bank- és váüéüzlet
utazási Irodája.

minden tételi megfeleztek.

Dornerrel együtt Ozte a sikkasztásokat és az ofcirattiamtsttásokat
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Rezsek Aladár, akit a hivatali vizsgálat és a
rendőri előállítás teljesen összeroppantott, előadta. hogy az ő sikkasztásai szoros
összefüggésben állanak
Dorner sikkasztásaival,
illetőleg, hogy legtöbbjét
köiösen
követték
el. a
hasznot
megfelezték.
Vallomásában azt adta
még elő, hogy amikor Dorner rájótt arra, hogy
ő milyen uton-módon jut pénzhez, akkor felezni
kellett vele és ettől az időtől kezdve

A Dornerral való viszonyáról
beavatottak
azt tudják, hogy épen Rezsek volt az, aki Dorner sikkasztásait
a mult év tavaszán
egy 100
pengős tétellel kapcsolatban
felfedezte és figyelmeztette Dornert a hiányra. Dorner ekkor átadott Rezseknek
50 pengői azzal a
kéréssel,
hogy hallgassonA gyenge akaratú Rezsek
szemet hunyt és ettől kezdve

i d ő

Abbáziában

az elsikkasztott összeg 4 - 6000
pengői tehet ki.

»
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lezték le
két héttel ezelőtt. Állítólag az ügy kinyomózását az mozdította elő, hogy Dorner egy nagyobb tételt szeretett
volna megszerezni
és
ezért az egyik szegedi vendéglősnek
egy 16
ezer pengőről
szóló felszólítást
kézbesittetett
ki. A
vendéglős
eljárt az adóhivatalban,
ahol gyanús lett Dorner szerepe. Az ínségmunkások, akik az évi
mérleg
készítésénél segédkeztek, zavarokat
találtak a főkönyvben. Sehogy sem egyeztek a rovatok, egyikük
azután rájött arra, hogy itt visszaélés történt
A felfedezést azonnal jelentette a hivatalfőnöknek, aki elrendelte a vizsgálatot.
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Hüttl TSvadar

porceüángyáros

és

Budapest, V. Dorottya acca 14. sz.
Óbudai

poroe lftngy árának

készítményei

(étiMŐ-, teás, ftb. készlatak) a legjobb kül-

Érdekes, hogy a két adóhivatali tisztviselő
sikkasztásait

A l e g j o b b ü v e g g y á r a k raktára.

a szellemi fnségmunkások lep-

zamat, szin, a mentalitás s ami művészi érték
benne, az fejlettebb formában fölfedezhető a
nagyobb népek irodalmában is. Magyar szerzőktől tehát nem érdemes olvasni.
Ehhez az okoskodáshoz hozzáfűzhetjük, hogy
fajiságunk ellen elkövetett vétségeinken kivűl,
az „általános emberi" sem elég nagyvonalú,
lenyűgöző, szuggesztív erejű
irodalmunkban
ahhoz, hogy fölvehesse a versenyt az orosz, a
nemet, vagy a francia géniusszal.
A magyar irókat, n ndjuk. joggal érhetik
ezek a vádak. Rends.:- . int elkésve s jobbára
csak divatból hódolnak be olyan törekvéseknek. melyeken a külföld már régen tul van.
A magyar irók elkésve lesznek naturalisták s
időszerütlenül emelik az irodalmi érdeklődés
centrumába a parasztot. Ugyanígy lemaradtak
a szimbolisták és dekadensek térhódításáról s
csak akkor eszméltek a mozgalom korszerűségére, mikor a külföld már uj ideálokat hajszolt. A magyar irodalom egy behozhatatlan
időveszteséggel dolgozott s mire ráébredt saját kora követelményeire, már a legnagyobb
lángelme sem lehetett egyéb, mint a külföld
tragikus visszhangja. A külföld tehát nem is
veheti komolyan azt az irodalmat, mely sem
ujat, sem egyedülállót nem reprezentál.
De ha mégis akadna néhány iró, aki európai
viszonylatban is számottevő művésze lehetne
a nemzetközi irodalomnak (s ilyen mindig
akad!), egyáltalán nem valószínű, hogy a hivatalos propaganda éppen ezeket méltatná
arra, hogy nevet szerezzen nekik a külföldön.
Az általános késésben ugyanis a legnagyobb

1

nagykereskedő,

Rezsek Aladárt a rendőrségen előzetes letartóztatásba
helyezték
és csütörtök délelőtt
átadják
az
ügyészségnek.

Mihály ucaa 9.

Sitohanyi Mmival szerobon.

T933 március 30.

földi gyárakkal ugy árban mint minőségben
felveszik a versenyt.
Kívánatra mintákkal és árajánlattal
szolgálok.
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készséggel
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időveszteséggel mindig azok dolgoznak, akik«
nek hivatalból kellene sa ját korukat reprezentálniok.
Senki előtt sem titok, hogy a magyar irodai-»
mat szinte kizárólag H e r c z e g
Ferenccel,
P é k á r Gvulával és T o r m a y Cecillel képvi«
seltetik, holott mi tűrés-tagadás, ismerünk ná«
luk (különösen a két utóbbinál), különb iró-!
lcat is. A legkiválóbb magyar történetírók egyi«
ke, aki a Rákóczi-kérdésben föltétlenül kompetens, de a mai magyar irodalom értékelésé-»
ben nem, elcsüggedve" jelentette ki, hogy a
fönti kitűnőségek olasz nyelvre fordítva hatás«
talan olvasmányoknak bizonyultak. (Érthetet-i
len!)
A propaganda mindenesetre nagyon egyol«
dalu s na ebből a szempontból vizsgáljuk a
magyar könyvek külföldi sikertelenséget, akkor az irók ellen emelt vádak nagy százalékát
is vissza kell vonnunk. A „ jobbaknak" itt is
szomorú a helyzetük, de arra aztán igazán sose
lehet reményük, hogy valaki hivatalosan is
ekszponálja magát értük a külföldön. így még
az is kisülne, hogy a magyarság értékes faj s
hogy irodalmának is lehetnek egyetemes érté-i
kü" jelenségei f
Az egyoldalúságra semmi sem jobban jel«
lemzőbb mint annak az olasz almanachnak
magyar vonatkozású közleménye, melyre ép«
pen a napokban bukkantam rá. A cikket B a í «
1 a Ignác irta, aki előszeretettel propagálta Itáliában Pékár Gyulát, mint „magyar gigászt" s
így érthető, ha rövidke ismertetésében is leg«
szívesebben „óriásainkkal" foglalkozik. Balla
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Nyakkendő különlegességek pöisík Testvéreknél *
A szellemi Inségmunkösok
segítséget kérnek a várostól
(A Délmagyarország
munkatársától.)
A szellemi szükségmunkások küldöttsége kareste fel
szerdán délelőtt Bárányt Tibor főispánt. A küldöttség elmondotta, hogy április elsejével megszűnik a szellemi
inségmunka
és a szellemi
munkanélküliek, akik öt hónapon keresztül néhány pengős keresetet kaptak a várostól, ismét kereset és foglalkozás nélkül maradnak.
Arra kérték a -¿ispánt, hogy lépjen érintkezésbe a polgármesterrel és hasson oda, hogy
a város ne szüntesse
be a szellemi
munkanélküliek foglalkoztatását,
hanem tekintettel az
egyre súlyosbodó helyzetre, a növekedő munkanélküliségre, továbbra is tartsa alkalmazásban a szellemi szükségmunkásokat
Bárányi Tibor főispán kijelentette a küldöttség előtt, hogy ismeri azt a lehetetlen helyzetet*
amelyben a szellemi munkanélküliek vergődnek és mindent el fog követni, hogy sorsukon
valamit enyhíthessen a város. Tárgyalni fog
a polgármesterrel, hogy valami lehetőséget keressen a szellemi munkanélküliek további foglalkoztatásához.

osztály inségalapja
kimerült,
az alap már közel kilencvenezer pengővel tartozik a házipénztárnak, mert az inségjárulék cimén kivetett összegek nehezen és nagyon megcsonkítva folynak be.
A küldöttség fel akarta keresni
polgármestert is, aki azonban megbeszélésen vett részt
a főispánnál. A küldöttség csütörtökön fogja
a polgármester előtt ismertetni a szellemi munkanélküliek kívánságát
A szellemi inségmunkások köréből juttatták

Pad! Jób

él a Délmagyarorsrág
szerkesztőségébe &A a
panaszt, hogy ismc'l beosztottak
munkafclügyelőnek egy ujszegedi háztulajdonost,
akinek vagyona van és akit egyszer már elbocsájtottak,
mert megállapították róla, hogy nem szorul
rá az inségmunkára. A Délmagyarország
munkatársa érdeklődött az ügyben dr. vitéz Szabó
Géza tanácsnoknál, aki a következőket mondotta:
— Az esetei ismerem. A szóban lévő embernek tényleg
van háza Újszegeden,
de ez
a ház nem jövedelmez semmit. Vagyona, keresete nincs, családot tart el és igy indokoltnak
tartom, hogy az h»**gmurkák keretében hat
napi munkát és ezzel kilenc pentő inségmunkabért kapjon.

riportsorozata:
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Egy öreg ember botra
támaszkodva
mindennap elsétál
bécsi Burg
előtt...
Végig a Hofburg

termem

Pontosan Busz esztendővel ezelőtt, ugyanazon lakja és ott, ahol otthont adott fiatal hitvesének
a napon, amikor ezeket a sorokat papr'vra vetem, Rudolf trónörökös, ma T r a n b i n g e r vendégA küldöttség felkereste dr. vitéz Szabó Géza
udvari bál volt a Hoíburgban. A császár titkos lős fogadja az üzletfeleit N é m e t h Mária az uj
népjóléti tanácsnokot is, akitől szintén azt
Burgban kapott lakást C e s k a , a Burgteater műtanácsosai, a rendjelek széles szalagjaival vakitó
kérte, hogy a város elsején ne bocsássa el a plasztronuk felett összegyülekeztek a L e o p o l d - vésze, N é m e t h y , a ballettmester, aztán egy
szellemi szükségmunkásokat. A népjóléti tas t r a c h t mennyezetig szaladó gobelinekkel díszí- csomó kisebb bécsi művész laknak még a Burgban.
tett eropir ^-szobájában, Mária Terézia egykori lakEgy shilling belépődijat kell fizetni azoknak,
nácsnok kijelentet:©, hogy örömmel tartaná toosztálya mellett, generálisok gála attilában, mo- akik meg akarják teí. inteni a császár appartemea*vábbra is a szellemi munkanélkülieket alkalsolygó arai főpapok vastag arany lánccal a nya- jét
mazásban, ha erre utasítást kap a polgárkaikban, fiatal főhercegek várták, hogy az arannyal
Azon a lépcsőn negyünk föl, amelyet egykoron
mestertől és fedezetet a költségekre. Ebben a
szegett hófehér ajtószárnyak megnyíljanak. Az a meghívottak használtak, a császárnak küíön
pillanatban az a helyzet, hogy a népjóléti ügyajtókban hapták han álltak a Jakiáíyok.
lépcsője volt Kis előszobába jutunk, itt tartózkodtak a monarchia idejében a szolgálattevő
Husz
esztendeje
ennek
és
az,
aki
ma
végigmegy
M i n d e n
n6 t u d j a
m A r , hogy
a bécsi Burg termein ugy érzi, hogy ezek az idtfk szárnysegédek. Három magyar és hároan osztrák.
a históriának olyan távoli kelében vesznek el, Ebből a szobából nyílik az ebédlő, kétszáz éves
gobelinek diszitik a falakat. A fehér ajtókom arany
mint II. József, vagy Mária Terézia kora.
. . . A jelenre emlékeztet egy hajlott háta, meg- cirádák. A nagy audencia szoba következik, mintört öreg ember, aki botjára támaszkodva min- den hétfőn és csütörtökön Lileuctői egyig itt foi Jelenti le n dl>atot,
az elcgíi tclfil
78
dtsjiap elsétál a császár palot'ija előtt Ha ho-z gadta Ferenc József azokat, akik kihallgatást kérés az olc»óM>got
évvd ezelőtt jött, akkor vigyázz-Í>a ugrott a várta tek. Rudolf és Erzsébet képei diszitik a szobát
Pugonics U. 3-5. Városi bérház.
Ferenc József lányának férje előtt, ma: észre sem a következő teremben, ahol a politikusok vártak,
tar AlnKliAsok modell nlAn.
veszik az emberek, hogy Ferenc Szalvátor fő- amíg sorra kerülhetnek, csataképeket látunk, A
herceg behunyt szemekkel sétál az asperni győző hölgyek ennp ire-várószobá ián kell átmercnünk,
9 9 ideálissá fest. tisztit krvasszobra előtt és soha nem néz föl a Biirgra. hogy bejussunk abba
A bécsi Burg a monarchia összeomlásakor az
női ás férflruhákat.
osztrák köztársaság tulajdonába ment á t Ma a
a kis
dolgozószobába,
B? l í h y á n y ucea 2. kereskedelemügyi minisztérium alá tartozik és
K o p p e n s t e i n e r Rudolf mc-nök, várkapitány ahonnan hatvan éven át föl Európa sorsát intézte
tartja fenn itt a rendet Firmatáblák és plakátok első Ferenc József. H. Sándor orosz cár osztrák
m-ndenfelé Amit lehet »zt értékesítettek.
ezredesi egyenruhában néz ie a falról, kis állvászerint számottevő íróink az U j I d ő k körül
.nyon Erzsóbet fehér márványszobra, felette macsoportosulnak s így a magyar irás mesterei
ii Latörök a császárnéról. Jobbra és balra két kép,
Lakásoknak, irodáknak,
bottoknak
nem is lehetnek mások, mint H e r e z e g , Pémindegyik az 1848-iki bécsi forradalomról Az
adták ki az udvart
hehiségeket
k á r , G s a t h ó , S u r á n y i és Z i l a h y .
ablak mellett áll a császár íróasztala. A vászon
( K o s z t o l á n y i t már kihagyta, mert az a
Az agynevezett „koSdusiépcsőcél az üzletek egész már megrepedezett. Szemben iratállványok, a salegjelentősebb közöttük.) Azonkívül írók még: légiói árulnak trafikot, csokoládét, párföimöt
rokban fehér kandalló és gyertyatartó. Ennek a
H e l t a i Jenő, M o l n á r Ferenc és M a r k o - kónyvet töltőtollat és az első emeleten a Ifittl ér- szobának az ablakából hallgatta minden délben
v i t s Rodion. Erdélyben pedig gróf B á n f f y párt bécsi hivei jönnek össze... Átjövünk a kes- a várta muzsikáját. Itt irta alá a hadüzenetet...
Miklós, M a k k a i Sándor és G u 1 á c s y Irén keny folyosón és a hatalmas udvar közepén áM
Itt fogadta Kossuth Ferencet és Tisza Istvánt...
a megemlítésre méltó nagyságok. (Szegény TaItt terjesztették eléje az aradi tizanhárom halálos
L Ferenc ¡szobra.
mási Áron!) Nagyszabású irodalmi akció a
Ítéletét.. Itt határoztatott el Bosznia okkupá. . . E z az az udvar, amelyről megemlékezik a
Pesti Hirlap „Sárga könyvek" kiadványsoromagyar baka-költészet, itt pányvázta ki Ferenc ciója . . . Rt született meg a h&rroasszövetség...
zata, melyből hetenkint több, mint 100.000 pélItt mondotta, hogy „mindent meggondoltam. minJóska a kétfejű sast és generálisok abrakalták a
dány kel el. (1) Érdekesek még J ó z s e f fő- fránya madarat...
dent megfontoltam . . E b b e n a s-:«bában születherceg könyve és S z u d v Elemér „Két renetek és buktak kormányok...
A Bégyszögalaku udvar baloldala az ngyarszánszba is.
Közvetlenül a dolgozószoba mellett van a csivezett
szár hálószobája. A fal mellett egyszerű vaságy,
Nem akarjuk kritizálni a fölsorolt írókat,
piros takaróval. Mellette mosdó, olyas, aminőt
Leopoldstracht,
hiszen vannak közöttük olyanok is, akik megegykoron egyszerűbb vidéki szállodákban láttunk.
érdemlik, hogy megemlítsék őket, de furcsáiitt száHtak meg a külföldi uralkodók, Ka vendégAztán ovális tükör, fénye-ett barna fábóL Egy
juk, hogy az ismertetésből éppen azok maradségbe jöttek Bécsbe, szemben van az Erzsébet
kis komód a fehérnemű számára. A falon
tak ki, akik a legtöbbet jelentik a m i számunkra s akik miatt a külföldön sem kellene királyné egykori lakosztálya és jobb oldalon a
császár appartementjei. A császár lakosztályán
túlságosan szégyenkeznünk. A listából éppen
két kép.
azok a nevek szorultak ki, akik a j e l e n t , de kívül mindent bérbe adtak. ÜnneoeM sztárok laknak a királyi termekben.
jellemzően érdekes két festmény. Az egyik Hentay
Reinchardt Miksa a külföldi uralkodók egykori
a m a g y a r s á g o t is sokkal egyetemesebben
halála & Láni-hidon, a Háttérben Buda ég... Amiképviselik, mint a fölsoroltak bármelyike. lakosztályából kapott nyolc szobát és a berende- kor Ferenc József reggel kinyitotta a szemét, e®t
zésre sem volt gondja: Ferenc József appartie- a képet látta meg elsőnek...
(Móricz, Szabó, Kassí' stb.)
mentjéből bútorozták be lakását. Araikor Radeeky
A másik: a tiroli Ilofer András képe. ö is megIlyen körülmények alapján a külföld kénytábornagy olaszországi hadjárata után Bécsbe halt a Habsburgokért... A nagy konferenciaszotelen összetéveszteni a magyar irodalmat a hi- visszatért, a császár lakást adott neki a Burgban. bába jutunk, majd a gárdisták szobájánál elérkevatalos irodalommal s így nem csoda, ha csak Ma J ä r g e r kamaraénekes, a Staatsopcr tagja
zünk Erzsébet lakosztályába A faion a 18 éves
mérsékelten lelkesül ckszj-ortált géniuszunklakik a szobákban. Az egykori főudvarm esteri
Ferenc József képe. Karcsú ifin abból ar. időből,
ért
Berezeli A. Károly. hivatal szobáit h e l l e s á r u b e t coeramekejiő amikor Debrecenben detronizálták a Hnhsbtvrco-

Dr. W e i n m a n n é
i
kalapjai

99

IDEÜL

0

DCEMAGYARORSZÁG

felt * szoba pompás berendezésétől éNit a királyné egyszerű ágya. Szakasztott olyan, mint a császáré, csak éppen duplája annak. Hatalmas termek következnek sorra, Ferenc József itt fogadta
járni öt elsején a gratulálókat és negyedik Károly
itt tartotta utolsó tanácskozásait A lépcsőházból
látjuk az udvari kápolnát, majd végigmegyünk a
vendégszobákon. Leírhatatlan pompája van valamennyinek. Mindegyiknek más a stílusa és más
a színe. Az utolsó vendég György angol király
volt Utána már csak Vilmos császár következett
a háború alatt Az ablaknyilásban ott áll az Író-

T933 március 30:

asztal Sorra következnek aztán: a ceremóniák
terme, a valóságos belső titkos tanácsosok szobái
és áthaladunk Mária Terézia hálószobáján. Teremnek is beillő baldachinos ágy a szoba közepén. És mellette egy óra, amely visszafelé járt és
amelyre fordítva vésték a számokat Az órával
szemben a tükör, ez mutatja rendesen az óra járását.
Harmincnégy szobán mentünk keresztül, ezeknek
a szobáknak minden része beszélő emlék a monarchia örökre elmnlt korából..!

A szegedi paprikaérdekellségek harca
a monopóüum-íervezeí ellen
Szerdán este közös értekezletet tartottak — Országos szakértekezlet elé terjesztik
az érdekeltségek javaslatát
(A Délmagifarország munkatársétól.) A Szegedi Kereskedők Szövetségének paprikaszakosztálya a termelőkkel és kikészitőkkel együtt
szerdán délután közös értekezletet tartott a
Lloyd-Társulatban, hogy megvitassák a paprikam«nopólíum ügyét.
Az értekezletet Vértes Miksa
vezette, aki
üdvözölte Horváth Istvánt, az OMKE főtitkárát. Az értekezleten, amely este 9 óráig tartott, igen sokan szólaltak fel.
Reitzer Miklós előterjesztette a monopóliumJavaslattal szemben az elkészített javaslatát.
Papp József, Masa Mihály, Kapovics Mihály,

Kopasz Antal, Vágó Oszkár, Varga Mihály, dr.
Kertész Béla, Madarász
József, Hoffmann
Ferenc és még sokan mások szólaltak fel.
Az értekezlet nem hozott lényeges döntést,
de elhatározták,' hogy sürgönyt küldenek a
földmivelésí miniszterhez és arra kérik, hogy
mielőtt döntenének,
hallgassák
meg az érdekeltek javaslatát.
A javaslat elkészítésére pedig a termelőkből, kikészítőkből és kereskedőkből szűkebb bizottságot alakítottak. A bizottság által letárgyalt javaslatot országos szakértekezlet elé viszik, azután terjesztik a korv
mány elé.
'

Klebelsberg szobra

Indítvány a Klebelsberg-emlékmübizoHség
Gróf Klebelsberg Kuno emlékének megörökítése ügyében szerdán az alábbi indítványt
nyújtották be Somogyi polgármesterhez. Az
indítvány a legközelebbi rendes közgyűlés ele
kerül.
Méltóságos Polgármester url
Néhai Klefielsberg Kunó grófnak, varasunk volt illusztris országgyűlési képviselőjének, Magyarország egyik legkimagaslóhb vallás- és közoktatásügyi miniszterének emlékezete Szeged város egész lakosságának hálás lelkében az idők
végtelenségéig tart
Szeged város közönségének egy
tekintélyes
ítésze, mimdm felhívás nélkül önkéntesen, leromlott, nehéz, határvárosi közgazdasági viszonyok között több. mint ezerpengős
adományt
gyűjtött
össze Klebelsberg
Kunó gróf
emlékzohrára. A m. kar. szegedi Ferenc JózsefTudomámycgyetem és ez iskolák szintén foglalkoznak Klebelsberg Kunó gróf emlékének
megörökiltlcsével. De városunk falain kívül is,
a magyar városok szövetségének tagjai is magukévá telték már a gondolatot, hogy a városIcullura nagy apostolának: Klebelsberg Kunó
grófnak szegedi emlékmüvét a maguk anyagi támogatásával felépíttetni igyekszenek.
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mert a

Kass
konyhája

olsőrangu nyersanyagokból készült Unom ebédjót önnek díjmentesen házhoz szállítja I Menü
adagja már

1] pengőtől!
Diétás étlap kívánatra! Diétás konyhánkat:
Dobráa Jánoa Chef a svábhegyi Liget-, Parksr.anatoriumok volt konyhafőnöko vezeti. Előfizetőinknek a heti étlapot mindon hétfőn kézbesítjük. — Napi-, hoti és havi előfizotés (abonoma) 1
Ax óthordAkárt kOldSncoInk naponta délelőtt 8 «a 11 6rn
közfitt jelentkeznek.
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megalakítására

Ilyen körülmények mellett mély frszáeJettel
indítványozzuk Szeged sz. kir. város tekiirttétes Törvényhatósági Bizottságának, hogy a
Klebelsberg-emlékmübizottságot
megalakítani
méltóztassék.
Az emlékműbízottsáig elnökévé dr. Somogyi
Szilveszter polgármester felkérésélt
hozzuk
tisztelettel
javaslatba. Javasoljuk továbbá,
hogy az emlékműbizotttság tagjaivá dr. Glattfelder Gyula csanádi megyéspüspököt, dr.
Bárányt Tibort, Szeged szab. kir. város főispánját, továbbá a törvényhatósági bizottság
örökös tagjait: dr. Aigner Károly ny. főispánt,
Back Bernát felsőházi tagot, Herczeg Ferenc
írót, dr. Kelemen Béla ny. minisztert, Kiss
Fci . nc ny. min. tanácsosit, dr. Lőw Immánuel
felsőházi tagot dr. Menyhárt Gáspár egyetemi
tanárt ós Teleki Pál grófot, vollb miniszterelnököt felkérni szíveskedjék.
A megalakítandó bizottság feladatat magiban a bizottság elnevezésében meghatározottnak látjuk, mégis arra való tekintettel, hogy
a bizottságnak
előreláthatóan huzamosabb
ideig fertő munkásságra lesz szűkség, tisztelettel javasoljuk, hogy a felkérendő
bizottságot
tmár most felhatalmazni
szíveskedjék arra,
hogy önmagát tetszésszerirttS számú emlékmübizóttsáigi tag felkérése által kiegészíthesse.
Hazafias tisztelettel: dr. Hunyadi-Vas Gery, dr. Széchenyi István, dr. Tóth Imre, dr.
ap Róbert, Wimimer Fülöp, dr. Hajnal István, Pásztor József.
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Az idő

A Szegedi Meteorologiai Obszervatórium jelenti: Időjárási helyzet: A barometrikus maximum
az Azori szigeteken 770 mm, a minimum Islandan
740 mm és Oroszországon 750 mim. Csapadék a
minimumok körűi hullik. Középeurópa túlnyomóan
derült és enyhe, a hőmérő több helyen meghaladta
a 20 C-t is.
Szegeden a hőmérő legmagasabb állása 19.2 C,
a legalacsonyabb 4.4 C. A barométer adata milliókra és tengerszintre redukálva reggel 762.0 mm,
este 759.7 mm, A levegő páratartalma reggel 70
százalék, délben 40 százalék. A szél iránya nyugati, illetve északi.
Időjóslat a Délvidékre: Még meleg, száraz idő.

Molnár Jenő halála
Mindenütt mély megdöbbenést keltett dr.
M o l n á r Jenő tragikus halálának híre. A kitűnő iró és ujságiró a magyar újságírás halottja, temetéséről az ujságiró intézmények gondoskodnak.
Nem Szegeden született, de szegcdi polgárrá
patriálódott. Szülei szegedi földben alusszák
örök álmukat, ő itt végezte középiskoláit, az
egyetem elvégzése után visszajött ide, itt kezdte
el az újságírást, amelynek titkaiba mint a régi
»Szegedi Napló« korrektora nyert először bepillantást. Még együtt dolgozott a régi nagyok
öröklétre megtért gárdájának erős utócsapatával. A »Szeged és Vidéké«-nek is volt munkatársa s aránylag rövid szegedi ujságiráskod-s
után költözött Budapestre, ahol nagyon szép
karriert futott meg.
ötvenhárom éves korában szólította el a ha«
lál, váratlanul, tüdőgyulladásos influenza folyományaként, akkor, amikor az influenza országszerte megszűnt járvány lenni. Halála rettenetes csapásként hatott barátai, kartársai és
tisztelői széles táborában. Mérsékelt életmódot
folytató, egészséges szervezetű és egészségei
gondolkodású ember volt, akinek karrierje mintha most kezdett volna igazában bontakozni,
A »Borsszem Jankó«, amelynek Agai halá'a
óta felelős szerkesztője volt, a népszerűség
egyre szélesebb mesgyéit járta. Kedvelt lapjának mindegyik számába legalább 2—3 cikket
irt, azonkívül dolgozott napilapoknál, tudósítója volt külföldi újságoknak, könyveket irtj
novellái jelentek meg, színdarabot fordított és
gyönyörű tervek koncepcióival' foglalkozott
Mintha most mult volna csak 30 éves, annyi
terv izott alapjában véve mindég nyugtalan:
idegrendszerének a mélyén s korai halálával
most mind sirbaszállnak ezek a tervek is.
Mindvégig szegedi maradt A pesti sajtóbari
és irodalomban mint szegedi származású zsurnalisztát és írót ismerték. Érdeklődése szegedi
ügyek, bajok és remények iránt soha meg nem
csappant és ahol lehetett, mindenhol szolgálatára állott városának, amelyben felnevelkedett s amelyhez való kapcsolatát élete végéig
ápolta.
Korai halála a legmélyebb megdöbbenést és
a legáltalánosabb részvétet keltette. Szeged
egyik kiváló újságíró-barátját vesztette el benne, az újságírás egyik kimagasló munkását, a
magyar kulturális élet pedig egyik fáradhatatlan bajnokát, aki máris nagy érdemekkel ékesítette pályáját s akire még komoly feladatok
és nagy jövő vártak. Mint ember is a kiemelkedők közé tartozott. Meleg kedély és hűség a barátságban, szolgálatkészség és őszinteség az érintkezésben, megértés és jóság a
felfogásban voltak a legjellemzőbb tulajdonságai. Házasélete mindvégig boldog volt. Feleségén kívül, aki fáradhatatlan gonddal és
odaadó melegséggel ápolta, két fivére gyászolja, köztük dr. Müller Vilmos, aki mint orvosi
szakiró is nevet szerzett magának.

Kiváló minőségű

olcsó

selyem és kötött

divatos blúzok
Lusztig
Imre
harisnya, kSlölláru üzletében
Széchenyi - tér
Tisza-szálló mellett.
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Hírek
F I I 1 fa OsftlörlBk. Rám. kath. Kerény vt
J í MM ^MSJ' p r o L Ládor. A nap kei 5 éra «
perckor, nyugszik 6 óra 26 perckor.
Somogyi-könyvtár köznapokon délelőtt 10-től
l-ig, délután 4-töl 7-ig, a Városi Muzeum mindennap, vasár- és ünnepnap is, délelőtt 10-töl fél l-ig
Egyetemi könyvtár (központi egyetem, L emelet) nyitva vasárnapok kivételével mindennap,
van nyitva. Folyóiratcsere kedden, csütörtökön,
szombaton déhitán fél 5-től fél 6-ig.

Szegeden a gyógyszertárak

közül

szolgálatot

tartanak: Leinzinger Gyula: Horváth Mihály-ucca
9, (telefon 13-52), Moldván Lajos Ujszegedi. Vedres-ncca 1. (telefon 18-46), Nyilassy Ágoston Római-körűt 22. 'telefon 25-49), Salgó Pét«- Mátyás
király-tér A. (telefon 12-96), Frankó Andor Dugonics-tér 1. (telefon 17-93), Zakar örökősök Valéria-tér 1. (telefon 16-95,).
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— X fiawrí hajóforgalma. A MFTR-C3I saeraett
érte-ülésünk szerint a tSaee! hajóitewtofca* a társaság április ékeprvél megindítja. Az első hajó
Szegedről 1-én délután X órakor imM Csongrád .-a.
— A Zsidó Hitközség kőzJl, hogy tagjai pásskaW/ík.*á|stetét ewk az esetben brztosrttifltja, ha a®
utalványokat a hitközségi Irodában (Sfargit-HDca
20., I.) legkésőbb Iprilh 5-flg, szerdáig kiváltják.
Tojásos páaskamtahrán^ JS kapható kg-ktet Z.P0
pengős árban.
883

kfkörc/iévPt, a lUsnameé: t áöandő kotrásáig megfeféfC par*< raktárházak építését mert a vizf szál
litás linyegeseu olosóbb, mhxt a szár» . ídi és a
thzaf hajózás lehetőségének megteremtése Így
kodrenő liatáissaí lenne a mezőgazdasági termények áralakulására az Alföldön. A' megye a* Ügyben körirattá! ferdült a tŐrvénybatóGágnfctMK, igy
Szegedihez Is és kérte, hogy a tlőrvényhatóff
esafTakoraanak Moagaímáho«. 'A klPrfrat Seeged
npiOhii kWzgy«fisének napirendjére fceröL

— A Színhfei flleí nj számában Móricz Zsigmond a mai azminövendéfüakröl ÍT, Hatvany Lflly
erinházi aktualitásokról számol be, Keméay Simon
a 90 esztendős sztoészi Jubileumát ünnaplö Rátkay
Mártonról

Z A kávé m emberiség
JŐtov<q«. Mindenki tapasztalhatta mér seját ma^ri, hogy milyen poiapás közérzetet teremt egy osésse valódi
babkávé. Pörköltkávé-keverékemk között megtatólhatja lrtésének legjoWwn megfejtőt. Meinl
Gyula rt. Fiöküzíet: Szeded, KSrész-weea 6.
24S

Sinclair Lewis: Benzinknt
Sziklay Ferenet A jöttment
Máray Sándor: A szegények iskolája
£!Mzet .i dl! a Délmagvarerszftp elBffzeti! részére
haronkhrt 1 nenqö, mtinkdselNizsiéKnek ketenklai W
IWér, mindenki más részéra hmaktaí 1'CO iwngfi.

őzv. Nemes Bé áné «zQl. ttndi^r Katalin
és gyermekei Endre és Imre megtört ssforel
Jelentik, hogy felejthetetlen drága sserctö
férj és aoa
384

N e m e s

B é l a

nyűg. már. elölj* á, f. év márc. 28-án hosszú
szenvedés ulén Jobblétre szenderült. A megboldogult földi maradványait márc'us 30én,
d. u. 3 órakor a Temesvári körút 8/d, . sz. a.
gyászházból fogjuk az ujszegedi temetőben
örök nyugalomra helyezni. | BváSZttlá család.

FUharmoníhns hangverseny

M ||

ez a tavaszi D^!-Ka-cfpf!

a Déhnagyarerszág kSJcsönfeönrrtárában:

H o f f m a n n
D e z s ő n é l
Osekonios uoos 4.
»8

— A fUMiw gyorsvonatok MsthrliMtii A Ma,

gyar statraznsaa ¡szemte tegutoMn sxamaraan eroeVes összeáffütást közölt a filléres gyorsvonatok
'982. övi statisztikájáról Eszerint az elmúlt évben
Budapestről vidékre 111 filléres gyorsvonata indítottak 130.060 utassal, a vidékről pedig Budapestre 45 vonatot 55.000 utassal. Ezenkívül vidéki
— Gyors tempóban fcvvni Beroes professzor ál- városok között körtekedett 47 filléres vonat 36
lapota. Dr. B e r e c z János egyetemi tanár, a nő- ezer 546 utassal. Az összes fi Béres gyorsvonatok
gyógyászati klinika vezetője, aki néhány héttel ez- 73.642 vonaftklloini'stor teJJesrfttr^iy meSfeít 769.118
előtt megbetegedett és akit azóta a belgyógyászati pe«^-í 70 fiTl ér hrattó bevétett eredményeztek. Az
gyes vonatokat a tavaszi időszakban átlagosan
klinikán ápotoak. gyorsan halad a teljes gyógynáte
utján. Állapota már annyira Javult hogy ágyét 1106, m őwd időszakban f074 utas használta. E
elhpgyhatta és kisebb séták: í is tehet a künüka ststiszflfca szerM Budapestről vidékre kétszerte
kertiében. A kiváló professzor kezelőorvosai Mz- tCftb vonatot hatattak, mhrf a vidékről Budapestre
nak aM>an, hogy most már rövid idő alatt vissza- utazóknak.
— Cipőipari kiállítás április 3-től 9-ig az iparnyert régi egészségét és ismét átveheti klinikájátestület nagytermében. A kiállítás látogatása díjnak vezetését.
talan.
— Komor András: Nászinduló — Déimagyar— A IJoyd-Térsalat vezetősége a polgármesfernéL A Szegedi Lloyd-Társulat nj elnöksége, ország kölcsönkönyvtár.
W i m m e r Fülöp diszelnök, A d 1 e r Dezső és
— Gyors- és gépiráal vizsga. 'ÉS. Írod. GyorsH o f f e r Jenő társelnökök, szerdán délelőtt iiőkat és Gépírókat vfaagftJó Országos BfnoíteSg
látogatáson jelentek meg a polgármesternél. Az v^aíranp dStrtián 1 Apafcor tartja irodai gyónt- és
elnökség átnvn jtotta i polgármesternek a Lloyd
módosított alapszabályait és kérte, hogy a pol- gépírás! iftzjsjíáH a Ssegodl QyorsWI EgyesfBete
Jegármester azokat soronlcivül
fel jó- szakisíccIájTnak baMaégében (Bonvéd-rér
váhagyás vége* a befflgyminiszte fiez. A pol- lentkezni íefieí a vizsga kezdetekor a bizottság elgármester megígérte az alapszabályok haladék- n f t M á — A Magyar Gyoratoók 0-«égos Snöveittalan felterjesztését.
BiSg» vasárnap délután S órakor a Szegedi Gyors— I)». Vámoayi Ji'.oos eifodá«. a MTKFHOE irftk EgyeisB'eto szakískioJéíánaS
helytoftg^en
fiuHnrcatjén. A MIEFHDE szerdaestl Enftm estjén gyors- és
Jelvényes Vbwg3t tart
ár. V á z s o n y i János oiíizággyűlést képvfeeIG
tartott eSőadsst a „Reeeipflo örök barcs" cSnx®.
m
Előadásában a zsidóság ewréves kfizxleímét fes- Minőségi ám, remek forma,
tette meg a gtrfaépftésttíl iw^jainkig, majd Máste oicsó ár:
(VÍUfeocyi \!lmos szettemét Az előadást követő
hozz&jzöiásokbsm kw»*teM)ék az előadóval ejrvo— A tiszai problémái megoMása. Jász-Noi ytemben a jogckbasi ésfcöteíesíégelkftenvaW efjy- K^ii-Í'oliiok vármegye törvérybatősá^ Mau
forma lészesedést mert a keresett cSI is egy és ga feHterJesztést tetézett a fcormányh>z és e tísr 5
ugyanaz, ezt a CCÜ Petőfi így fejezte ki: „Szabad- problémák sörgös megok újsM kérte. Kérte, hogy a
ság. MBreW!" Br. Váwnoi.yi Jánost e.Jadása után
kormány illessze munkaprogramjába a FelsShosssaaan ünnepelték.
TXSze- hajózhatóvá tfiíeléí, a Tlszáho® vezető n t ó

ÚJ K Ö N Y V E K
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Ha (áf a leje és szédül, ha feHséget,
bélizgalmat, gyomorégést, mellszörnlási vagy
szívdobogást érez, Igyék minél előbb valódi
»Ferenc Józsefe heserüvize' Gyomor- és bélszakorvosok bizonyítják, hogy a FcrenC József
TÍZ remek
természetalkoita hashajtó. A
Ferenc József keserűm gyógyszertárakban,
drogériákban és füsxerQzletekben kapható. b.i

Báthf Aisna ária- és dalest
a Hasroenia áprilfe 54 200-ik jubiláris hangversenye, az előjelekből ltéWe, fényes külsőségek között
nagyszerű művészi programmal, a legszebb áriákkal és dalokkal Beethoven, Verdi, Gounod, Weber,
R. Straues, Mars, Liszt Hodula, Kodály és a napoirbaL. -"'liunyt kiváló magyar dalszerző Tarnay
Alajos müveibőL
bériét

Wiener Sangerknaben ápril 8-án
a Tiszában és 9-én dé&elöfct a moziban szenzációs
műsorral tartja hangversenyét Jegy Dóknagyar
jegyirodába«.

A színház» Iroda hitei
Ma van a Zsákbamacska k£e<rn dik előadása.
Eddig 8500 ember nézte meg a Zsákbamacskát
Minden előadáson őt kfflogram szaloncukrot szórnak szél a ¿
a közönség között
Ha J^l akar szúrakoeni. nézze meg a Zsákbar
macskád.
Minden este. B^lwwwskB.
Ha délután kacagd oikác: Hyítoft afjftnk.
Káno»y nenás katonai bohózata közkívánatra mégegyszer Bellák Mitlös felléptével
Nyitott atf-1 ma í-totán filléres hriyfcakkaL
Szombat dttoüáni: Három grácia. 1/bár Fcimfl
látványos revöopsrettje Hont EnrsSMf ycadégfciléptéveL
Vasrámap délntín bocsa «zánsv cHkoőr a sztatársrtat JakoM VMÉt&r haffiaÍB*h«i raépa^gfi nagy
operettjét, a Leány^ásart. X Leámyvásör vasárnap t.éhít5>ní előadása füJéres beíyárrfckaí kxanl
szmre.

5 százaiéke! keres
h?
teti
t a
l i

bevásárlásait bejegyeza Délmagyarország
k a r é k o s s á g i
a z o l v á i i y á b a

Sánta HJhályné Pértet kftret 1 eeém alatti Üszrrés veg -jsVflroAedését áfrennt szándékozom, kére« m
esetíeftes httetezöket, hogy követeléseiket hárem aapon bel« jelentsék nálam, mert ezentúl setmatffle követéléseket figyelembe nem veszek.

M4

M M Lajos, Móra neea XI.

Fájdalomtól megtta arfwei todatjak, hogy
a forrón szeretett apa, M^yope, testvér ém
rokon

V ö r ö s

J ó z s e f

ftfématmám IÍ«mH0
munkás f jének 79-lk évében rövid szenvedés után elhunyt. Kihűlt teteméi L !ió 30-án,
d. a. 4 órakor a felsővárosi Dugonics tenetö
ravatalozó helyiségében fogjak beszenleltetai
és a családi sírba 8rö* nyugalomra helyezni
Engesztelő szentmise-áldozatot drága halottunk lelkiüdvééri f. hó 30-án, d. e. 9 órakor
a felsővárosi Minorita-templomban fogluk bemutatni.
s»
A gyásxotó csal&d.

&
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Sport
A Szeged FC pályaépítési lervei
Szerdán küldöttség járt a polgármesternél
— Memorandumban kéri a Szeged FC a
város támogatását
Á Szeged FC küldöttsége jelent meg szerdán
délben dr. H e d r y Miklós kórházi főorvos-elnök vezetésével dr. S o m o g y i Szilveszter polcármesternél és előadva a klub munkáját,
helyzetét és terveit, a következő beadványt
adta át a polgármesternek:
„A Szeged Futball Club, mint Szeged város rep
rraentáns sportalakulata, amely nemcsak a magyar, de az európai sportnyilvánosság előtt is
n legnagyobb magyar vidéki város színeit képviseli, bátorkodik Méltóságod elé terjeszteni azokat a tiszteletteljes kéréseket, melyek teljesitése
nélkül a Szeged Futball Club jövőbeni sikeres működése nem lehetséges. Nem kérünk lehetetlent,
csak azt, hogy a városért folytatott munkánkban
a város is honorálja azokat a feltételeket, melyeket eddig minden vidéki váro6 biztosított a maga
reprezentáns sportalakulata részére. Nem kívánunk hivatkozni arra, hogy minden támogatás nélkül, csupán a magunk erejéből vitlük vissza a
Szeged színeit az elsőosztályu ligába. Nem kívánunk arra sem hivatkozni, hogy minden hivatalos
tényező segítsége nélkül szereztünk megbecsülést
Szeged nevének, de meg kívánjuk említeni, hogy a
sport folytatásához elsősorban pálya szükséges —
Szeged reprezentáns sportalakulatának pedig pályája ninca.
— Ebből a meggondolásból kiindulva, tisztelettel kérjük, méltóztassék módot adni arra, hogy
munkánkat megfelelő helyen folytathassuk, IMaúu
vagyunk kénytelenek a régi rivális város Debrecen
nagyjelentőségű példájára. Debrecen városa ugyanis a Bocskav működése érdekében hatalmas, modern stadiont építtet sok tizezer pengős költséggel
a Nagyerdőben. A Szeged Futball Club nem kéri
Debrecen példájának követését Szeged városától,
de tisztelettel azzal a kérelemmel fordul Méltóságod elé, méltóztassék a Szeged FC részére sportinunkánk folytatására alkalmas helyet, illetve terepet kijelölni. Bátorkodunk hivatkozni arra, hogy
amennyiben a város közönsége biztosítja részünkre a pályaépítési lehetőséget a Szeged FC vállalkozik arra, hogy fokozatosan modern sportpályát
építtet, ahol a sport minden ágának megfelelő elhelyezkedést biztosítunk. Kérjük, méltóztassék az
afralmas helyet kijelölni és megengedni, hogy pályánk felépítésének céljából a folyó évi pünkösdi
ünnepekkor a Stefánia-sétányon — annak elzárásával —, nagyszabású népünnepélyt rendezhessünk.
Tiszteletteljes további kérésünk az, hogy a
város a mai súlyos helyzet arányában juttasson
támogatást a Szegedért folytatott sportmunkánkltoz. Nem hivatkozunk azokra a jelentős összegekre, melyeket a város évenkint folyósított elődünk,
a Bástya részére, csak előadni bátorkodunk, hogy
fennállásunk óta összesen 1000 pengő támogatást
kaptunk a várostól és ez az ősszeg az utolsó percben osak arra volt alkalmas, hogy a küszöbön álló
katasztrófát elodázza. Nem kívánunk lehetetlent a
várostól akkor, amikor 1933 végéig minden további támogatás, vagy segítség mellőzésével 2000 pengőt méltóztassék egyesületünknek juttatni. Ezzel
az összeggel bátran merünk vállalkozni arra, hogy
Szeged nevéhez méltó további sikereket biztosítsunk Szeged színeinek.
Egyetlen vidéki város sem szed sportbevételekMfl vigalmi adót. Kérjük Méltóságodat, hogy vigalmi adó terhünket megszüntetni méltóztassék.
Kötelezzük magunkat arra, hogy minden mérkőzésünk tiszta hasznának 10 százalékát pályaépítési
cétra tesszük félre, ezáltal a város segítséget
nyújtana ahhoz, hogy tervünk. Szeged stadionja
megvalósulhasson.
Végezetül méltóztassék megengedni, hogy előadjuk még azt: nem merünk ée nem akarunk arra
a lehetőségre gondolni, vagy számítani, hogy Sze•red mégegyszer abba a helyzetbe kerüljön, amelyben Saegcd színei eltűnnek a legelső csapatok és
vArosok küzdő sorából. A Szeged FC meg fogja
tartani helyét az első ligában, ha a város hatósága
megértéssel fogja támogatni tiszteletteljes kérésünket. Jövő működésünk biztosításának egyik
legfontosabb állomása volna, ha módunkban lenne
pólya létesítési tervünket megvalósítani. Nem csak
a inára gondolunk, hanem az elkövetkezendő hoszszu évekre, mart Szegedet a jövőben tervszerű és
átgondolt programmal és megalapozott életi eh etőégekkel kívánjuk megvédeni a sport legelső vonalában."

Amaíőr-lri&l
Szerdán délután tartotta meg a Hunyadi-téri j
pályán N a g y Tamás szövetségi kapitány az áp- 1
rilis 9-i Kelet elleni válogatottmérkőzés triálját. j
A triálou mintegy 30 játékos vett részt, akik közül j
sok kellemes meglepetéssel szolgált többen azon- i
ban, különösen a válogatásnál elsősorban figye- I
lembe jöhető játékosok, csalódást okoztak. A volt
Bohti SC-játékosok nincsenek meccstrémingben és
azért el kell ejteni őket Egyedül M á g o r y jöhet •
figyelembe, de jelenleg ő sem tempóbiró. N a g y
Tamás szövetségi kapitánynak a csapatról még I
nincs kialakult véleménye, csak a vasárnapi mér- '
kőzések után, kedden állítja össze a déli csapatot.
A triál alapján pillanatnyilag a kővetkező
együttesre lehetne gondolni: Kutsmik (Előre) — |
Rózsa (SzAK), Tóth III. (KEAC) - Kiiment (KAC)
Herczeg dr. (KEAC), Varga (SzAK) — Gravácz
(I1TVE), v. Feketekovács (KEAC), Bíró (HMTE),
Albert (SzAK), Virág II. (Vasutas). Figyelemmel
kell leivni azonban a balhalf posztnál a gyulai
C s i c s e l y r e és a jobbösszeskötő S a h i n Il.-re
is.

A Szeged FC készülődése
a Budai 11 ellen
A" vasárnapi Budai 11 elleni mérkőzésre a
Szeged FC lelkiismeretesen készülődik. Csütörtökön erős kétkapustréninget tart a SzAK-al.
A vasárnapi csapatra vonatkozólag még nincs
kialakult véleménye a vezetőségnek, mert a
régóta vajúdó balösszekötő posztra vasárnapig
megoldást keres. Ezért volna szükség a Bocskav
volt játékosára, Z i l a h y r a , akiről a Szeged
FC — dacára annak, hogy szerdán Miskolcon
játszott próbamérkőzést — még nem mondott
le. H a v a s , a játéktól eltiltott balszélső megérkezett Szegedre, de játékára még nem lehet
számítani, mert büntetése csak hétfőn jár le. A
Szeged FC mindent elkövet, hogy vasárnapra
olyan együttes szálljon síkra, amely a Budai
11-től megszerzi mind a két bajnoki pontot.
Á déli válogatott csapat húsvétkor Budapesten
vendégszerepel, ahol egyik résztvevője lesz a
BLASz négyes tornájának.
Stemler István, a Bástya, majd a Szeged FC
volt játékosa — mint ismeretes —, visszamatörizálását kérte. Stemler ügyében csütörtökön tU
össze az amatőrzsürL Stemler anyaegyesületében,
a SzAK-ban kiván a jövőben futballozni.
A jrrofi egyesületek legutóbbi megbeszélésén
abban állapodtak meg, hogy azoknak a játékosoknak, akik a mérkőzéseken nem szerepelnek, a
sr_ : "dósl összeg felét fizetik meg.

A Magyar Nemzeti Bank hivatalos árfolyamjelentébe. Angol font 19.50—19.90, belga 79.16—79.74
cseh korona 87.00—88.20, dinár 7.50- 8.00, dollár
570.50—573.50, dán korona 87.50—87.70, kanadai
dollár 468—474„ francia frank 22.30-22.50, hollandi forint 229.90—231.30, lengyel zloty 64.20—
64.70, len 3.40—3.44, leva 3.95—4.25, lira 29903020, német márka 135.70—136.60, norvég korona
99.50—100.50, osztrák schilling 80.10-80.80, svájci
frank 110.70-111.40, svéd korona 102.90-103.90.
Csikágói terménytőzsde zárlat. Búza egyenetlen. Májusra 53 ötnyolcad—fél (36.75—ötnyolcad),
juliusra 54 egynyolcad—egynegyed (54—53 hét nyolcad), szeptemberre 54 fél—háromnyolcad (54
háromnyolcad—egynegyed). Tengeri tartott Májusra 29.75 (29.5), szeptemberre 33 háromnyolcad
(33). Zab tartott. Májusra 18 hétnyolcad (17 hétnyolcad), juliusra 19 egynyolcad (19), szeptemberre 19.5 (19.5). Rozs tartott. Májusra 39.75 (—.—),
juliusra 39.75 (39 egynyolcad). Árpa májusra 51
(-.—), juliusra 32..25 (-.—).
Zürichi deviznrárlat Páris 20.3675, London
17.70, Nework 518.25, Brüsszel 72.25, Milánó 26.60,
Madrid 43.85, Amszterdam 208.85, Berlin 123.60,
Bécs (hiv.) 72.97, (silling) 57.10, Szófia 3.70, Prága
1540, Varsó 58.10, Belgrád 7.00, Bukarest 3.08.
Budapesti terménytőzsde hivatalos árfolyamai.
Buza tiszai 76 kg-os 14.40—14.60, 77-es 14.65—14.90,
78-as 14.90-15.05, 79-es 15.05-15.20, 80<*s 15.25—
15.40, Pestvidéki rozs 7.45—7.60, egyéb 7.45—7.60,
takarmánvárpa I. 9.40—9.50, felvidéki sörárpa
1100—13.25, egyéb 10.00—11.00, zab. I. 8.50—8.70,
tiszántúli tengeri 6.80—6.90, korpa 6.10—6.20.
Felelős szerkesztő: PÁSZTOR JÓZSEF.
Nyomatott a kiadótulajdonos Délmagyarország
Hírlap- és Nyomdavállalat Rt. könyvnyomdájában
Felelős üzemvezető: Klein Sándor.

Apróhirdetések
Varróleány azonnalra fcfc
vétetik Révay u. 4—8., I .

Bútorozott
szobát

L A K Á S !
cryorsan és jól kiad
illetőleg talál, ha fel.
ad egy apróhirdetést
a

nélmagyarorszértin1

Kiadó két uccai szoba egybenyitó, férefimentcs, ujonan festve, csak fürdőszobával, Belvárosban. Bajza
ucca 2. Tud. a házfelügyelőnél.
Kiadó egy vagy két szoba
bútorozva, vagy butorozattan, irodának is alkalmas.
Megtekinthető déhitán 3—4,
Arany János ncca 2., eme.
léten.
Elegáns, teljesen különbejíratn bútorozott szoba 18 P
kiadó Mars tér 4.
Különbejáratu, csinos bútorozott szoba kiadó, esetleg
telje« ellátással Párisi kflrnt 22b.
Elegén», teljesen különbejáratu szoba kapukulccsal 20
P kiadó. Felsőtiszapart 6,
Setfániánál.
Teljesen különbejáratu, tágas, világos huolrozott szoba kiadó. Mars tér 12, érd.
9—12-ig, fsrt., bal.

Lakás- Üzlet
Lépcsőházi bejáratú, egymásba nyiló két szoba májusra kiadó. Lakásnak, divatszalonnak, irodának alkalmas. Tisza Lajos körút 71.
3—4—5 szobás lakás, modern, májusra kiadó. Honvéd tér 8, Tisza Lajos körút sarok.
Négyszobás modern lakás
augusztusra kiadó. Petőfi
Sándor sugárut 1.
Két szobás udvari lakás kiadó. Dáni ucca 4.
Kiadó földszinti négyszobás
nagy előszoba, fürdőszobás
lakás, egy
háromszobás
földszinti uccai lakás különbejárattal Kálvária u. 4.
Vendéglőhelyiség
azonnal
kiadó Újszeged. Érdeklődni
Wolf vendéglőben, Mars tér
18.
Szép, féregmentes modem
ötszobás lakás kiadó Deák
Ferenc u. 18.

fives bizonyítvánnyal
uri
házhoz perfekt szobalány
ajánlkozik «Perfekt« jeliga,
Dentsclies Fräulein
wird
zu einem 5 Jährigen Mädchen gesucht. Révay itac*
R. n. e.

Portát, üvegajtó,
©Maiak,
vasrács eladó. VasasszenC
péter ucca 15/b.

Kellemes meglepetés
a délimenflliöz, néhány tej
finom raelegágyt saláta. —•
Kapható minden Jobb zöld«
ségárusnál.
35)1

Gyümölcsfa
szőlővesző hazai és i m «
rikai
alanyon.
Díszfák,
fák, cserjék kaphatók éf>
kertrendezést vállal

Demeter Ferenc
kertészete, Újszeged.
Telefon: 22-10.

_

Elsőrendű
m
kárpitosmunkák
készítése és javítása. B a k i é n » :
Rekamiék, garnitnrák, modem
fotelek, ottomAnok. Oloeé Arak!
Szedres! fotelégy.
Modern forma, kónnyen késelhető, kényelmes, legolnsóbb P • •

Szedresl kárpitosnál
Sít Mihály n. 1. Fodor n. <

Jókarban lévő tiTteriesmáfc
leg eladó, érdeklődni lehet
Kiss D.-palota, házmesta*
nfl.
SohaffhMsen és ahoshUf*«

arany lérfi órák
brilliáns f U q q r t k és g y U r t l k , zenéin a n t i k
fali
ú r a megbízásból ölesén eladók T Ó T H
rtrAínlil.
TSrt a'any, zálogjegy bevAlt*».

Elköltözés miatt egy teljes hálószoba és más bnto.
rok eladók. Megtekinthetők'
30—31-én d. e. 9—11 és (L
u. 3—5 között. Vidra n e «
3, m . 12.

vmmm

Leírást, másolást
sokszorosítási

soronkivfll fs mérsékelt árbaa
készít
2>
K E L L E R Írógépet, KArán
n.lfi. szám, Dreherrel szembe».

DUGÁSZ
F E S T ,

3 8

*

T I S Z T I T
legszebben és a legolcsóbb«»!
Vxlct:
Károlyi «. 3.
Ipartelep:
Tápéi a. 7. Tel. 30—76

G a l l é r t i s z t i t á g 8 fillér

Foglalkozás
Fehérneműt, felsőruha átalaktiás, javitás, stoppolís,
kézimunkát, horgolást, házhoz P 1.—. Itthon is vállalok. Szent György ncca
15,1. 2.
Ügyes varrólányok azonnalra felvétetnek Wigner női
divatterem, Kárász n. 6a.

»Árva« jeligére *»vél
.Lojális, jeligének
íevei«
van, kérem átvenni.

Hözephoro
gavallér úriember
feltétlenül mflvelt és

csinos ndt keres

Takarítónőt és kifutólányt
elsejei belépésre keres —
Weinmanné, Dugonics u. 3.

állandó szórakozó társai. Teljes cimtt levelek „Abso'nt dtacreiló" jeltgére e lap kiadójához ködendók.
81

Egy jóravaló mindeneslány
l-re felvétetik. Damjanich
u. 23. Füszerüzlet.

Házasság céljából
mégis.
, nierkedne 27 éves magas,
barna, önálló iparos egy
20—25 éves jómegjelenésü
leánnyal, kinek némi kést.
pénz hozománya van. Le«
veteket «Komoly 2< Jeligés
rc kiadóhivatalba.

Családtalan nyugdíjas házaspár házmesteri
állást
keres, szives
megkeesőst
»42« icL

