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A költségvetés
A pékeket eltiltják az éjjeli munkától, de a
képviselőházat éjjeli
üléseken fogják a
költségvetéssel foglalkoztatni, — lesz-e ebből
a munkából fehér kenyere, ropogós süteménye a magyar népnek ?
Ami eddig a költségvetési javaslatból a
nyilvánosság elé került, abban a jóindulat, a
jóhiszeműség s a predestinációs helyeslés
sem találhat sok örömet. A pénzügyminiszter
elmondotta költségvetési expozéját, amellyel
tisztes törekvései számára kedvező légkört
teremtett, de a pénzügyminiszter tisztes törekvései elegendőek-e a mai idők feladatainak megoldásához s a kormány programja,
ugy a hirdetett, mint a végrehajtott, rendelkezik-e azzal a nagyvonalúsággal, azzal az
eltökéltséggel s a gazdasági és pénzügyi
problémák tekintetében azzal a biztonsággal,
ami nélkül csak aktázni lehet, de teremteni
nem, ami nélkül csak a problémákat lehet
súlyosabbá tenni, de a problémák megoldásának írtjára sem lehet rátalálni.
Az élet rugalmasabb, mint a legrugalmasabb költségvetés s a költségvetésnek az a
jellegzetes tulajdonsága, hogy sokkal könynyebben halad felfelé, mint amennyire lefelé
lehet szorítani. A költségvetésnek olyannak
kellene lenni, mint amilyen a normál hőmérő
higanyoszlopa: a teherbiróképesség árnyalatnyi változásának hevét a lázmérő érzékenységével nyomban meg kellene mutatnia.
Ezzel szemben a költségvetések olyanok,
mint a maximál-hőmérő, a legnagyobb meleget mutatja akkor is, amikor már régen beállott a fagy s összezsugorodott az élet. A mi
költségvetésünk még ma is a négy-öt évvel
ezelőtti gazdasági életet, fizetőképességet és
teherviselő erőt mutatja s már négy-öt évvel
ezelőtt is nagyobb terheket rakott a polgárságra, mint amilyeneket a termelés fokozása
vagy csak zavartalan fentartása mellett el lehetett viselni.
Milyen könnyű voJt felfelé rohanni és milyen nehéz vánszorogni lefelé. Évről évre
százmilliókkal növekedett a költségvetésünk
abban a korban, amikor hegyen-völgyön lakodalmat rendezett az úgynevezett konszolidáció s amikor lázas tevékenység hajszolta
alkotásokra a politikusokat, mintha az lett
volna a feladat, hogy ki tud többet beruházni, ki tud többet támogatásokra és segélyezésekre fordítani, ki tud többet építkezni, ki
tudja jobban megörökiteni nevét. Alkottak
maradandót és alkottak szükségeset is, de
ha csak egy töredéke meglenne annak, ami
nem volt maradandó és nem volt szükséges.
Ha csak egy töredéke meglenne annak a
pénznek, amit szövetkezetekbe tömtek, amit
favorizált vállalatoknak utaltak ki. És menynyi állást szerveztek, mennyi előléptetést
intéztek el, mennyi intézményt, hivatalt, pozíciót hivtak életre a megvakult bőségnek ebben a gavalléros idejében! A magyar külügyminisztérium létszáma nagyobb, mint az angol világbirodalom külügyi hivataláé, a magyar belügyminisztérium nagyobb személyzettel és nagyobb büdsével dolgozik, mint a
francia belügyminisztérium. Legyőzhetetlen
erővel lépett fel az a törekvés, amivel mindenki igyekezett a maga exisztenciális gondjait az állam nyakába varrni s ez a törekvés
olyan időben lépett fel, amikor sem előrelátás, sem erély, sem a gazdasági élet kény-
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IX. évfolyanv^T: sz.
szere nem áffitott fel előtte tilalomfát;
Pár évvel ezelőtt még évről évre százmilliókkal emelkedett a költségvetés kerete s
ma sikernek számit az is, ha egy-egy tárca
költségvetése itt is, ott is pár százezer pengőt
le tud faragni az évekkel ezelőtt stipulait
tételekbőL Pedig az élet keservesen érez meg
minden megtakarítást akkor, amikor megtakarítással a problémát megoldani nem is lehet. Át kellene szervezni az állam egész igazgatását, át kellene rendezni az egész bürokráciát s emellett szabaddá kellett tenni a
gazdasági tevékenységet. Racionális államigazgatás, racionális közigazgatás, szabad
termelés, szabad ipar és szabad gazdasági tevékenység, — ez lehetne programja a mai
időknek s ez kell, hogy fundamentális
rogramja legyen a mai kormányzatnak,
okkal tragikusabb időben élünk, semhogy a
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pepecselő munkának jogosultsága lehetne.
Közjogi és gazdasági demokrácia jelölheti
csak ki az utat és a teendőket. A mai ország
területéhez, népességéhez s a mai népesség
teherviselő erejéhez kell méretezni állami és
közigazgatási berendezést és minden közszolgáltatást. A történelmi emlékek adhatnak
vigasztalást, de költségvetési fedezetet nem
adnak. A Trianon utáni ország terheit és berendezését nem lehet a Trianon előtti ország
területéhez és népességéhez szabni. Az egyszerűség, a puritánizmus, a bölcs igénytelenség szabja meg minden fillér rendeltetését,
ami az adózók kötelességéből és áldozatkészségéből válik a köz tulajdonává. Addig,
amig ennek az igazságnak védelme alá nem
helyezzük magunkat, addig nem lesz reális a
költségvetésünk és nem lesz az életünk sem
reális.

Amerikában
esése miatt
az árak,

(Budapesti tudósitónk telefon jelentése.) Newyorkból jelentik: Az amerikai pénzügyi világot
valóságos pánik fogta el. Mindenki szabadulni
igyekszik a dollártol. Az árak most már a kereskedelmi forgalomban is ugrásszerűen emelkednek. Izgalommal tárgyalták azt a hirt,
hogy a kormány nem szándékozik a külföldi
piacokon intervenciós vásárlásokkal támogatni
a dollárt.
A tőzsdei árfolyamokban tiz százalékig terjedt az áremelkedés, igv emelkedett a külföldi
valuta ára is. A font 3.40-ről 3.55-re, majd a
délutáni órákban 3.72-re drágult. Erős emelkedés tapasztalható az árutőzsdén is, különösen
a csikágói gabonatőzsdén.
A délutáni órákban növelte a pánikot az a
hir, hogy a kormány a dollár árának biztosításával akarja kényszeríteni Angliát az aranyalapra való visszatérésre.
Az Exhange Telegraph jelenti Washingtonból, hogy az amerikai aranypolitikát, amely
ma életbe lépett, lényegében az aranyalap el-
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íőzsdéken

hagyásával egyenértékűnek tartják bár üTvatalos részről pusztán az árszínvonal emelésére
irányuló intézkedésnek minősitik. Remélik,
hogy az u j aranypolitika le fogja szorítani

méli elérhetni az infláció híveinek célját, az
őstermékek árának emelkedését.

„Szabályozott Infláció"
Washingtonból jelentik: Roosevelt kijelentette, hogy az aranykiviteli tilalom visszaállításának célja a valuta és a hitel ellenőrzése. A
..szabályozott infláció" kifejezést, amelyet a
kincstári hivatalos lap használt, Roosevelt
megtévesztőnek mondja, mert az Egyesült-Allamok nem gondolnak a bankjegyek olyan
szaporítására, hogy a kormány kiadásait értéktelen, külön e célra nyomtatott papírpénzzel
fizessék meg.

Japán csapatok Peking közelében
London, április 19. A japán főparancsnokság közlése szerint a japán lovasság Peking
közvetlen közelébe jutott. A japán csapatok
célja nyilvánvalóan az, hogy Pekinget körülzárják és elvágják az atját a kinai hadsereg
visszavonulásának. Hir szerint a japán kormány rendeletet adott ki, hogy Pekinget és
Tien-Csint harc nélkül kell átadni Japánnak.
Kinai körök véleménye szerint Japánnak Pe-

kingen túlmenő céljai is vannak.
A japán—orosz feszültség némileg enyhült
Londoni híradás szerint beavatott körökben
ugy tudják, hogy a szovjet-kormány a kelet
kinai vasútnak Oroszországot illető részét eladia Mandzsúriának. A vételár mintegy 25
millió angol font volna. Ha a megegyezés sikerül, az orosz—japán konfliktus békésen fop
megoldódnL

Anglia árubehozatal! tilalommal (elei
a moszkvai Ítéletre
Az elítéli angol mérnökök kegyelmei kémek
London, április 19. A ma délután közzétett
kiáltvány megtiltja a legkülönbözőbb orosz
termékek nagy számának Angliába való behozatalát A tilalom az oroszországi behozatal
mintegy 80 százalékára terjed ki. Különösen
a vajra, gabonára, nyers gyapotra, kőolajra és
épületfára. A behozatali tilalom április 26-án
lep életbe, bogy a jelenleg Anglia felé útban
levő és angol kereskedőket illető hajórakomá-

nyok értékesíthetők legyenek. A" Reuter iroda
értesülése szerint a szovjet kereskedelmi képviselet három vezető tagjának diplomáciai
mentességét kifejezetten felfüggesztették.
A Press Association értesülése szerint S im o n külügyminiszter ma délután magához ké rette M a i s k y szovjet nagykövetet és átadta
neki a szovjetáruk behozatalát tiltó királyi
prokiamációt, hogy azt továbbítsa a szovjet
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kormányhoz.
Az orosz árubehozatal tilalmáról a hivatalos
lap délután külön kiadást közölt. Az elitéltek
angol védői holnap kegyelmi kérvényt intéznek a szoviet végrehajtó bizottságához és kérn i lógják, hogy a büntetésüket életfogytiglani

száműzetésre változtassák á t Londoni körök
hangsúlyozzák, hogyha a két mérnök Ítéletét
száműzetésre változtatják át, akkor Anglia
visszavonja ax orosz árak ellen irányuló zárlatot.

Horogkeresztes zászlódisz
Hitler csütörtöki születésnapján
Berlin, április 19. Hindenburg elnök Hitler
kancellárnak, aki csütörtökön tölti be 44 életévét, születésnapjára Meissner államtitkár utján sa játkezüleg irt szerencsekivánó soraival
ezüstkeretes arcképét küldte eL

német nép minden rétegének
való összekapcsolódásáról".

a

hatalommal

Isméi letartóztattak egy centrumpárti képviselőt

Csütörtökön, Hitler születése napján az
Berlinből jelentik: Az Angriff jelentése szeegész birodalomban fellobogózzák a birodalom, rint D i e 1 szőlőbirtokos, porosz középpárti képa tartományok és a községek valamennyi ha- viselőt a Bajna tartomány főnökének utasítására őrizetbe vették. Azzal vádolják, hogy
tósági épületét A birodalmi kormány felszólíszabálytalanságot követett el a szőlőtermelő
totta a népet, hogy a hatóságok eljárását kö - szövetkezetnél. A szövetkezet pénztárosát is levessék és „ünnepélyesen adjanak kifejezést a
tartóztatták.

„A mostani váiasztóiog mellett
több választás nem lesz

Az ellenzék kritikája a belügyi tárca költségvetésének bizottsági vitájában
Budapest április 19. A képviselőház pénzügyi bizottsága szerdán délelőtt megkezdte a
költségvetés tárgyalását A bizottság először a
belügvi tárca költségvetését tárgyalták.
F. S z a b ó Géza előadó ismertette a költségvetést. A tárcánál 6 és félmillió pengő a megtakarítás az előző évvel szemben. A tárca kiadásainak 88 százaléka közbiztonsági, egészségügyi és szociális célokat szolgál — mondotta.
K o r n i s s Gyula megfontolandónak tartja,
bogy fenntartandó-e a 80 főispáni állás.
P a r k a s Tibor azt kérdezte, hogy miért késik a választójog reformjának előmunkálata.
A kórházak illetményeit nem szabad csökkenteni
I v á d y Béla örömmel üdvözölte az alsófoku
közigazgatási bíráskodásról szóló törekvéseket,
sajnálattal látja azonban, hogy nem egy fontos tételnél indokolatlanul lényeges apasztás
¡következett be.
C s i 11 é r i András: A hadirokkantak ntán
a hadikölcsönt jegyzőkre kell irányítani a figyelmet
F a r k a s István a vidéki csendőrség és
rendőrség hatalmi túltengését kifogásolta és
sürgette az általános titkos választójogot A
költségvetést nem fogadta el.
F e n y ő Miksa a társadalombiztosítás kérdésével foglalkozott Helyteleníti azt a törekvést, amely az öregségi és rokkantsági biztosítási ág felfüggesztésével óhajtaná a szociális
terheket csökkenteni. Előterjesztést tett az
összes állami, közületi és társadalmi egészségügyi intézményeknek munkaközösségbe vailó
tömörítése érdekében.
E c k h a r d t Tibor: Nálunk a közigazgatás
jó, de politizál. Ezt lehetetlenné kell tenni. A
főispáni kérdést éppen azért tartja szükségesnek, hogy tehermentesítse a közigazgatás
vezetőit a politikától. Megállapítása szerint a
magyar közigazgatás különb számos külföldinél, de aláássa az, hogy a pártpolitika eszköze.
Minthogy a kormány iránt bizalmatlan, nem
fogadja 'el a költségvetést.
W o 1 f f Károly: A nemzet önvédelme szempontjából meg kellene változtatni az állampolgárságról és a letelepedési engedélyekről szóló
tényleges engedélyeket. Ez érdeke mindenkinek faji és felekezeti különbségre való tekin-
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tet nélkül. Meg kellene akadályozni, hogy
olyanok, akiket más kormányok kiseprőztek,
ide özönöljenek.
Ezután K e r e s z t e s - F i s c h e r Ferenc belügyminiszter szólalt fel. A választójog kérdésében — mondotta —, a kormány lekötötte magát a titkos választójog mellett, de az idő
tekintetében szabadkezet tartott fenn. A mos»tani választójog mellett több választás nem
lesz. A megtakarítás súlyos érdekeket érint A
személyi kiadások apasztását azonban nem
tisztviselői fizetéscsökkentéssel, hanem átszervezéssel kívánja elérni. Az alispáni állások
megreformálásáról keringő hirek koraiak. Az
autonómiákat ki akarja építeni, de valódi autonómiát kiván és nem álautonomiát A közegészségügyi tételek csökkentését fájdalommal
látja, de a kórházi ellátás az utóbbi időben
kissé túlzott volt. Szociális szempontból fontosabb a nép testi és lelki épségének megóvása.
Ezután azt mondotta, hogy az orvostultermelést meg kell szüntetni A fiatalság elhelyezését igyekezett megkönnyíteni, gondoskodás történt, hogy a vármegyéknél és megyei városoknál gyakornoki állásokat szervezzenek.
A bizottság ezután a tárca költségvetését elfogadta.
A bizottság délután a belügyi tárca részletes
tárgyalására tért á t A társadalombiztosítás
címnél a belügyminiszter kijelentette, hogy ÍZ
OTI-nak minden politikától mentesnek kelt
lennie. Az átszervezés kérdését meg kell oldani
anélkül, hogy a biztosítottak körét csökkentené1;. Az ügvmeneti költségeket le kell szorítani.
Nálunk a kérdést nem lehet üzleti alapra helyezni, de az a helyzet, hogy 1 tisztviselőre 3
ellenőr esik, egészségtelen s éren változtatni
kell. A jelenleg megszervezett orvosi kar tnl«ságosan nagy. Az öregségi biztosítás nz idén
kezdte meg "szolgáltatásait, de csak hézagosan,
mert ahhoz hosszú idő szükséges, hogy ez az
intézmény teljes mértékben működjék. A társadalombiztosítási hátralékok behajtásának
ügvét, többé-kevésbé az idő által meghaladottnak tartja, mert a hátralékok részben már behajthatatlanok.

Sósavval megmérgezte magát
egy dorozsmai napszámos
(A Délmagyarország munkatársától.) Szerdán reggel a mentők beszállították a közkórházba K i s s János dorozsmai napszámost, aki
sósavval megmérgezte magát Megállapították,
hogy Kiss János közel két deciliter sósavat
ivott meg és a maró folyadék összeroncsolta
belső részeit Állapota életveszélyes, felépüléséhez nincs remény. A csendőrség kihallgatta
Kiss János hozzátartozóit, akik elmondották,
hogy a fiatalember nyoijiasztó adósságai miatt
kereste a halált.

W53 április 29.

Rendkívüli Kfizgyu'és lesz
a Soeyer-kötvények ügyében
(A Délmagyarország
munkatársától
) A Spe.
yer-kötvények visszavásárlásinak kérdése még
mindig nem intéződött el. A tárgyalások a terv
felvetése óta szinte megszakítás nélkül folynak, az eredmény azonban egyelőre teljesen bizonytalan. A polgármester megbízásából dr.
Pálfy József polgármesterhelyettes már többizben Budapesten járt, ahol a pénzügyminisztériumban tárgyalt, de érintkezést tartott fenn
az érdekelt pénzintézetek vezetőivel is. A polgármester — mint értesülünk — rövidé en kérni
fogja a főispántól a rendkívüli
közgyűlés öszszehlvását.
Lehetséges, hogy a rendkívüli közgyűlés már szombaton
összeül, hogy letárgyalja
az eddigi tárgyalások eredményéről szóló jelentést és a további teendőkre esetleg megadja
a felhatalmazást a polgármesternek.

Gróf Zichy István
téboiydába szállítás előtt
megmérgezte magát
Budapest, április 19. Az angyalföldi elmegyógyintézetből ma délután a Rókus-kórházba
szállították Z i c h y István gróf 47 éves magánzót. A gróf idült alkoholizmusban szenvedett, hozzátartozói már évekkel ezelőtt gyógyit-i
tatták a lipótmezei elmegyógyintézetben. A
napokban a Zichv-család az angyalföldi intézet igazgatóját kérte, hogy Zichy István grófot, akin ismét az alkoholizmus tünetei mutató
koztak, vegyék kezelés alá. Mint kiderült, a
gróf megtudta a család tervét, megszökött és
ma reggel Törökbálint határában eszméletlen
állapotban találtak rá a csendőrök. Megállapítottak, hogy luminállal mérgezte meg magát
és mindkét karján felvágta ereiL Zsebében
utalványt találtak az angyalföldi beutalásról,
ezért vitték először oda és onnan szállították a
Bólcus-kórházba. Állapota életveszélyes.

Romániában elfojtják
a H«fler~propagandát
(Budapesti tudósítónk telefonjelentése.) Bu-<
karestből jelentik: A keddesti csernovitzi vé-<
res zavargások és a H i 11 e r-szervezetek propagandája nagy nyugtalanságot kelt az egész
országban. A belügyminiszter szigorú utasítást
adott ki, hogy a Hitler-propagandát, a zavargásokat a legerélyesebb eszközökkei kell elnyomni.

olvasó

ro vata

TlsrtoM 8wi keaalftaégt Kérem, sadveskedjenck
soraimnak b. lapjak hasábjain heJyt adni. Feleségemmel együtt alapító tagja vagyok a Szegedi Iparosok Temetkezést Egyesül etének. Amikor az
egyesületet megalakítottak, agy volt, hogy ha megerősödik a* egyesület, orvost ls tart, mert igy a
megbetegedő tagtársakon könnyebben segíthet Ez
az idő elköve&ezett, egyesületünknek orvosa is
van. Most én kerültem ahba a helyzetbe, hogy
Igénybe kellett volna vennem az orvos segítségét
Április 9-én küldtem az orvosért, aki azonban
nem volt otthon. Másnap ismét elküldtem érte,
akkor otthon volt, de megkérdezte, hogy hoi lakom, hová kell kijönnie. Amikor megtudta, hofiy
a Biharl-oecába, — kijelentette, hogy olyan meszszire nem megy. A mai napig nem ls jött, pedig
még mindig szükségem lenne rá, mert beteg vagyok. Ezen a helyen kérdem az egyesület vezetőségétől, hogy jól van-e ez igy, hogy szabad-e betegnek lennie annak, akt nem a belvárosban lakik.
Tisztelettel: Beslényi Sándor szabó.

Minden háztartásban nélkiilözíieíeflen
as egéss világon szabadalmat nyert

I | lorpheiis" fotelágy

ff
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Modern, tartós, kényelmes és o!esé!

Nappal fotel, éjjel ágy.
Világhírű SchSbari-gyártmány.

Hintaraktár: Budapest, IV. Harisköz i
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A kultuszminisztérium költségvetése
187 ezer pengővel csökkenti
a szegedi egyelem kiadásait
Schmldí Henrik rektor: „Egyelemrombolás helyeit decentralizációt"
(A Délmagyarország munkatársától.) Az államháztartás jövő évi költségvetését — mint
ismeretes — a Ház elé terjesztette Imrédy
pénzügyminiszter. A kultusztárca költségvetésének részleteit most közölték a nyilvánossággal. A kultusztárca költségvetésében van egy
részlet, amely rendkívül közelről érdekli Szegedet, illetve a szegedi egyetemet. A költségvetés
a szegedi egyetem kiadásait 187.000
pengővel csökkenti, amiből 79.000 pengő személyi kiadás.
A költségvetés száraz számadataiból nem lehet megállapítani azt, hogy a kormány milyen
módon kivánja ezt a megtakarítást elemi. Hóman Bálint kultuszminiszter, amint egyik nyilatkozatában kijelentette, csak a kultusztárca
költségvetésének parlamenti tárgyalása alkalmával jelenti majd be, hogy milyen módon
kivánja megoldani a pénzügyminiszter költségvetési expozéjának megfelelően az egyetemi
u
érdést.
A
Délmagyarország
munkatársa
ftérdést
intézett ebben az ügyben
dr.
S c h m i d t Henrik professzorhoz, a szegedi
egyetem rectorához. A kérdés lényege az volt,
hogy a kultusztárca költségvetésében feltüntetett 187.000 pengős megtakarítást milyen módon érheti el a Kormány,
nem jelenti-e ez a megtakarítás esetleg a jogi fakultás megszüntetésének
veszedelmét.
— A kultusztárca költségvetésének részleteit még nem ismerjük — mondotta a rector
—, azt hiszem, ennek a megtakarításnak egy
részét a dologi kiadások csökkentésével, másik részét pedig a szünetelő tanszékekkel kapcsolatban kivánja elérni a kultuszminiszter.
Az egyetem 1931—32. évi költségvetésének végösszege 3,579.000 pengő volt. Ebben az
összegben
az
építkezési
költségek
700
ezer
pengővel
szerepeltek.
Az
1932—
33. évi költségvetésből az építkezési
kiadások teljesen kimaradtak és a felszerelések
költségei is 40.000 pengővel csökkentek. Különféle egyéb megtakarítások után az idei költségvetés végösszege 2,375.000 pengő,
a csökkenés tehát a mult évi költségvetéssel szemben kereken 1,200.000 pengő.
Ha a kormány a 2,375.000 pengős költségvetésből 187.000 pengőt kiván megtakarítani, ez
fakultás-megszüntetést semmi
sem jelenthet,

esetre

hanem a dologi kiadások és a szünetelő tanszékekkel járó személyi kiadások csökkentését. Meggyőződésem szerint a szegedi egyetemet nem fenyegetheti a jog ifakultás megszüntetésének veszedelme, mert ezzel
egyetlen fillért sem takarítana meg
az állam, sőt a fakultás megszüntetése
ráfizetéssel járna,
hiszen az elmaradó 1000 joghallgató tandíja
és mellékdí ja nemcsak a jogi fakultás fenntartásának költségeit fedezi, hanem még tekintélyes felesleg is marad, amelyből jelentékeny
részt fordítunk a Menza és egyéb diákjóléti intézmények fenntartására. Ha tehát a jogi fakultás megszüntetésével ez a jövedelem megszűnne, a diákjóléti intézmények fenntartására szükséges összeget az államnak kellene
pótolnia.

tetésével. A szegedi Ferenc József-Tudományegyetem sérthetetlen szimbólum különben is,
szimbóluma az

országré-

megcsonkítása pedig ezt a szimbólumot sértené
meg. Meg vagyok róla győződve, hogy
ha Klebelsberg élne,
a szegedi egyetem megcsonkításáról

egyetlen

Hóman Bálint kultuszminiszter, akinek édesapja ott volt a Ferenc JózsefTudományegyetem bölcsőjénél, nem
lehet sirásója ugyanennek az egyetemnek.
Közöltük a rectorral azt az értesülésünket,
amely szerint a kormány a szegedi egyetem
jogi fakultását a jjécsi egyetem jogi fakultásába, viszont a pécsi egyetem filozófiai fakultását a szegedi egyetem filozófiai fakultásába
kivánja beolvasztani.
— Lehet, hogy volt ilyen terv — mondotta
a rector —, de ezt a tervet a kultuszminiszter
már hónapokkal ezelőtt elejtette. Szegeden jelentette ki legutóbb, hogy az itt nyert benyomások alapján más elhatározásra jutott.

II szegedi iparosság bojkottálja a német árukat,
mert Németország nem engedi be
a magyar mezőgazdasági cikkeket
(A Délmagyarorsáig
munkatársától
) Az ipartestület elölj árósági ülésén — mint jelentettük
— nagyobb vita volt a tisztviselők fizetésének
csökkentése ügyébea A számvizsgáló bizottság
javaslatát Nagy József terjesztette elő. A javaslat szerint az állami státusnak megfelelő
fizetést élvező tisztviselők fizetését a közalkalmazottaknál végrehajtott redukció arányában
szállítják le, a többi tisztviselő fizetését érintetlenül hagyták. A javaslathoz többen hozzászóltak, igy Vörös József és Trinkula
József,
akik az ellenzéki iparosság nevében kifejtették,
hogy az ipartestület súlyos anyagi helyzetben
van, az Iparosság
90 százaléka
ma már sem
adót, sem tagsági dijat nem képes fizetni és
igy az ellenzéki iparosság is, bár nem szívesen
teszi, de kénytelen hozzájárulni a számvizsgáló
bizottság javaslatához. Mihelvt azonban az iparosság csak egy kissé is jobb helyzetbe kerül,
az ellenzék lesz az első, mely javasolni fogja
az eredeti fizetések visszaállítását
Cserép Sándor azt indítványozta, hogy a
kiadott iparjogokat két évre visszamenőleg vizsgálják felül, hogy vájjon meg volt-e a jogos
alap azok kiadására. Az inditvánvt elfogadták.
Kertész József azt indítványozta, hogy a szegedi Iparosság mondja ki a bojkottot a német,
országi árukra, tekintettel
arra, hogy
Németország nem engedi be a magyar
mezőgazdasági

árukat. Méltányos tehát, hogy a magyar
ipa.
rosság is bojkottálja
a német ipari
cikkeket.
Indítványozta, hogy irjon fel az iparosság a kereskedelmi kormányhoz és kérje, hogy ne engedjék bie a német árucikkeket
mindaddig,
ameddig a németek nem engedik be a magyar
mezőgazdasági
árut, illetve mindaddig, ameddig a kormány nem köt a németekkel előnyös
kereskedelmi szerződést. Cserép Sándor szó't
hozzá az indítványhoz. Kifejtette, hogy az ülésen nincs jelen Körmendi/
Mátyás országgyűlési képviselő, akinek tudnia kellene, hogy a
kormánynak milyen a külpolitikai álláspont1 a
Németországot illetően, ahová nem engeJik bs
a magyar árut.
Az ülés elfogadta Kertész József
indítványát
és elhatározta, hogy hasonló akcióra
kéri fel
a nagyobb ipartestületeket
is.
Trinkula
József interpellációt intézett az elnökséghez a röszkei plébánia kifesté9e ügyében.
Előadta, hogy a plébánia kifestését egy kisiparos 540 pengőért elvállalta, azonban azzal utasították el, hogy a festésre nincs fedezet. Mégis kifestették a plébániát a szükségmunka keretében és igy a festés — 1000 pengőbe került. Ez ellen tiltakoznia kell az iparosságnak. Ha ez igy tovább folytatódik, akkor
az fog történni nemsokára, hogy az összes állami és városi munkákat az inségmunka keretében végeztetik el és az önálló iparosok nem
kapnak munkát.

Megkezdik a választól névjegyzék
összeállítását
A választók névsorát és a kihagyottak Jegyzékét május 16-tól közszemlére
teszik ki

(A Délmagyarorstág
munkatársától-)
A három évi mandátummal megválasztott uj központi választmány szerdán délben tartotta első
ülését dr. Somogyi Szilveszter polgármester elnökletével, aki kivette az esküt a választmány
uj tagjaitól, Báló Istvántól, dr. Dettre Jánostól,
Dobó Imrétől, Lájer Dezsőtől, Papp Józseftől,
Petrik Antaltól, Rainer Ferenctől és dr. Török Bélától.
Dr. Tóth Béla főjegyző, a választmány előadója az eskütétel után beje'entette, hogy a választói névjegyzék kiigazításának egyszerüsi-

-MOZIMajátszanak

— A mi jelszavunk: egyelemrombolás
helyett decentralizáció.
A budapesti egyetemnek 5600 hallgatója van,
ha ott csak 1000-el csökkentik a hallgatók
számát és a 15—20 hármas, vagv párhuzamos
tanszékből csak egyet-egyet szüntetnek meg,
akkor a takarékossági célt sokkal jobban elélik, mint bármely vidéki fakultás megszün-

elszakított
szeknek,

pillanatig sem lehetne beszélni. Máskor is mon aottam már, most is hangsúlyozom, hogy

Belvárosi Császári udvar
Ma utoljára

Széchenyi
Ma utoljára
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téséről szóló törvény szerint az összeíró küldöttségeket, amelyek eddig végezték a névjegyzék összeállítási és kiigazítási munkáját, ezután
nem kell megalakítani, mert a kiigazítást maga a központi választmány végzi el. Beje'eitette a főjegyző, hogy a törvény végrehajtási
utasitása értelmében hivatalból
fel kell vermi
a választók
névjegyzékébe
mindazokat,
akik a
választói
névjegyzék
érvényesséqi
esztendeje
előtti esztendőben
töltik be 24 , illetve
nőknél
a 30. életévüket,
ha a választói jogosultság
egyéb előfeltételével különben rendelkeznek.
Ezt a rendelkezést az 1931. évi népszámlálás
alkalmával végzett összeírás alapján kell végrehajtani. Saját kérelmükre asokat kell felvenni
a névjegyzékbe, akiknek joguk nem a korhatár
elérése cimén, hanem más cimén nyilik meg a
névjegyzék kiigazításának esztendejében és ezt
szabályszerűen igazolják. Bejelentette a főjegyző, hogy a választói jogosultságot a főjegyzői
hivatalban őrzött számlálólapok alapján a főjegyzői hivatal már elbírálta és megállapította,
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Legdivatosabb inganyagok
hogy 1594 olyan szegedi polgár oan, aki ebben
az évben érte el a választói jog korhatárát. Az
uj választójelőltek névjegyzékét a főjegyzői
hivatal most bemutatja a központi választmánynak. A kiigazítás joga a választmányé. Megvizsgálták az idei névjegyzéket és megállapították,
hogy 780 olyan név szerepel benne, amelynek
tulajdonosa időközben elvesztette választói jogosultságát
A központi választmány elhatározta, hogy az
í j ideiglenes pótnévjegyzéket három osztállyá
alakulva állítja össze. Az első osztály elnöke
dr. Tóth Imre, tagjai dr. Algner Károly, dr.
Dettre János, Ottovay Károly, dr. Pap Róbert,
dr. Széli Gyula, dr. Szivessy Lehel és Wimmer
Fülöp. A második osztály elnöke dr. Turóczy
Mihály, tagjai dr. Bodnár Géza, Gárgyán Imre,
Lájer Dezső, Rainer Ferenc, dr. Török Béla
és dr, Winkler Elemér. A harmadik osztály

elnöke Petrik Antal, tagjai Báló István, Dobó
Imre, dr. Hunyadi-Vass Gergely, Kertész József, Korom Mihály, Papp József és Takács
Béla. Ezek az osztályok az Ideiglenes névjegyzék összeállítását hétfőn délután 4 órakor kezdik meg, az első osztály a városháza tanácstermében, a második a bizottsági, a harmadik
a közgyűlési teremben.

A pótnévjegyzékei
és a kihagyottak
névjegyzékét a főjegyzői
hivatalban
május 16-tól június 14-ig közszemlére
teszik kl, ahol mindennap, vasárnaponkint is, délelCtt 8-tól 12-ig megtekinthetik az érdekeltek és délután 2-től 6-ig
lemásolhatják. Ugyanebben az időben a névjegyzéknek egy-egy lakóházra vonatkozó részletét a lakóházakban
is
kifüggesztik.
A központi választmány a bejelentéseket tudomásul vette-

ítélet a Kelen-bankház
összeomlásának bűnügyében

ESSLSffSSSÍ
Húsvéti mulatozás után
(A Délmagyarország
munkatársától.)
A húsvéti ünnepek alatt véres kegyetlenséggel elkövetett gyilkosság történt a dombegyházai tanyák közöiítt Húsvét hétfőjén Kelemen József
22 éves béreslegény többedmagával ittasan indult hazafelé az egyik kocsmából, ahol mulatozott. Az uton egy másik társaság jött szembe.
Kelemen belekötött az ismeretlen társaságba és
Gulyás Istvánt megütötte. Gulyás az ütést viszonozta, mire Kelemen előrántotta
a kését ét
azzal Gulyásra támadt. A legény menekült Kelemen elől, a béres azonban kezében a késsel,
tovább üldözte. Futás közben többször
Gulyás
hátába
döfte a kést. A legény rövidcsen kiszenvedett Ekkor értek oda a társaság többi
tagjai, akik azonban már a szerencsétlenséget
nem tudták megakadályozni, de nekiestek Kelo
mennek és botokkal agyba-főbe
verték. Kelemen oly súlyos sérüléseket szenvedet', hogy
haldokolva szállították be a kórházba. A nyomozás megindult

A kocsmárosné
és a pénzügyőrök

Kelen Hugót egy érre ítélte a törvényszék, Kelen FOIÖpőt (elmentették

(A Délmagyarország
munkatársától.')
A szegedi törvényszék U/M-tanácsa szerdán tárgyalta
újból Kelen Hugó bankár ismeretes ügyét. A
legutóbbi tárgyaláson dr. Szivessy Lehel védő
kérésére a biróság a bizonyítás kiegészítését
rendelte el. A biróság megkereste a Pénzintézeti
Központot abban az irányban, hogy mi volt
1930—31-ben 200 darab osztálysorsjegynek az
értéke és hogy a P. K. hozzájárult volna-e
ahoz, hogy Kelen a részére rendelkezésére bocsájtott sorsjegy kontingenst átruházza. A szerdai tárgyaláson felolvasták a P. K. válaszát.
A P. K. közölte a bírósággal, hogy lényegileg
a sorsjegyek nem képezik forgalom, illetve
adásvétel tárgyát, azonban a szokás szerint a
P. K. hozzájárul ahoz, hogy egyes főelárusitók
másoknak átengedjék sorsjegykontingensüket.
A biróság ezután újból meghallgatta Reieh
Manó és vitéz Vékes Sándor szakvéleményét.
A két szakértő véleményét ugy módosította,
hogy Kelen Hugó 1930 végén még aktív
volt.
A bizonyítási eljárás befejezése után dr. Kalmár Szilveszter ügyész kérte, hogy Kelen Hugót
és Kelen Fülöpöt bűnösnek mondja ld és ítélje
el a biróság.
Dr. Szivessy Lehel,
Kelen
Hugó védője beszédében az ügy közgazdasági

Színigazgatók válsága
Irta Berezeli A. Károly
A" színigazgatók
és
szerkesztők
valamennyien
melegszívű
barátai
a
fiatalságnak,
gyakran
nyilatkoznak
oly értelemben, hogy minden ambíciójuk a tehetséges fiatalok fölkarolása. Uj elgondolások és
formai megoldások időszerűségét hangoztatják, bátrak, merészek s ujitó szándékukban
túltesznek a leggarabonciásabb vadzsenin is.
Újságjaink csöpögnek a tehetségek iránt érzett
cs megolvadt szeretettől, az ember szinte el is
hiszi, nogy valóban szívügyük a művészet szakadatlan és örök megu jhódása. Az ember már
kezd hinni a kivételekben is s arra gondol,
hogy X. Y. igazgató vagy főszerkesztő úttörő
a maga nemében, nem ragaszkodik mestersége
tradícióihoz, szakit kollégái akadékoskodó fölfogásával, okult a mult tragikus sorsú művészein s harcosan, hatalma teljes tudatában
magához öleli, fölemeli az ige száműzött váteszeit
J ó b D á n i e l nyilatkozik a vasárnapi
P e s t i N a p i ó-ban* a színház világválságáról. A gazdasági nyomorral szemben optimista,
szinte naiv, a dramaturgok és színigazgatók
elfogultsága sem okoz neki különösebb főfájást, a színház csődjét szinte kizárólag a művészek terméketlenségére háritja. Azt hiszem,
túlzás. A kitűnő igazgató fölsorolja a külföld
sikereit s arra az eredményre j u t hogy egyik
darab sem illeszthető bele a magyar « ^ i n h ^ l f

hátterét boncolgatta és a gazdasági válság következményeinek mondotta
a Kelenbnnkház
(A
Délmagyarország
munkatársától.)
Két
összeomlását. Kelen Fülöp védője, dr. Straubert
pénzügyőr: Kovács
Ferenc és Szabó
István
Jenő felmentést kért
feljelentési tett hatóság előtti rágalmazás
miatt
A biróság hosszasan tanácskozott az Ítélet feözv. Böröcz Pálné kisteleki kocsmárosné ellen.
lett. Két óra után hirdette ki a törvényszék
A pénzügyőrök fel'e'entésii 1 'en elpanaszolták,
Ítéletét. A biróság bűnösnek mondotta ki Kelen
hogy ő et ö öc: né el elentette a szegedi rénz.
Hugót és egyesztendel
börtönre
és háromeszügyigazgatóságnál és azt álü'.otta róluk, hogy
tendei hivatalvesztésre
Ítélte. A kiszabott bünelőzetes indokolás nélkül tartottak nála házkutetésből a vizsgálati fogsággal 10 hónapot kitatást, vendégeit sértegették, bántalmazni akar«
töltöttnek
vett.
ták, fenyegetőztek. Az ügvben — panaszolják
Kelen Fülöpöt a tőrvényszék az ellene emelt
a fináncok — lefolytatták ellenük a vi sgá'a'ot,
vád alól felmentette,
mert az ő bűnösségét a
de Böröczné vádjai nem nyertek
beigazolást.
biróság nem látta beigazoltnak.
A kocsmárosnét szerdán vonta felelősségre
A biróság az ítélet rövid indokolásában kikijelentette, hogy
mondotta, hogy
Kelen Hugót
azért
kel- dr. Gaál járásbiró. Böröczné
a feljelentésben foglaltak megfelelnek
a való<
lett elitélni, mert a
részvények
eladásából
Ságnak.
Elmondotta,
hogy
a
civilruhás
finánbefolyt összeget a maga számlájára
helyezte
el a banknál és abból a saját céljaira utaltatott cok, anélkül, hogy előzetesen igazolták volna
magukat, az egész lakást felkutatták,
a vendé.
ki.
j
geit
sértegették
és
őt
magát
azzal
fenyegették,
Az ítéletben az ügyész is, a védelem is meg, hogy illetékét
kétszeresére
emelik
fel.
nyngodott és Igi) az jogerős lett.
[
A biróság több tanút hallgatott ki, akik
I jórészt igazolták a fináncok ellen hangoztatott
vádakat A biróság a törvénykezés egyszerüsij
szóló törvény alapján a további el*
szép munkáról biztosit! • téséről
fárást
megszüntette.
m Tisza Lafos körat 39. 116*6 Jftstka ncca 22.

MÁT HÉ FEST, TISZTIT

műsorába. Az egyik Ferenc Józsefről szól, a
másik beteghajlamu férfiakról, a harmadik
Istent szerepelteti a színpadon. Jób Dániel bizonyára ismeri a darabokat s ha ő mondja,
hogy gyöngék, akkor el is hihetjük neki. De!
Jób Dániel nem gondol például arra, hogy a
színházi kultura irányítása már régen kicsúszott az irók és művészek kezéből s hogy jó
néhány évtizede szinte kizárólag direktorok s
a hozzájuk szegődött dramaturgok döntik el a
benyújtott darabok értékét. Mondanunk sem
kell, hogy az utolsó idők színpadi produkcióin
ez meg is látszik, a színházak föladták művészi
programjukat s szinte kizárólag arra törekszenek. hogy a közben aláhanyatlott ízlésű
közönséget jutányosán kiszolgálják. Az igazi
művész tehát vagy elásta terveit vagy más
műfajra nyergelt á t mert tudta, saját bőrén
tapasztalta, hogy a szinpad cirkusztól kezdve
a combkiállitásig mindenre alkalmas, csak
éppen művészi szándékok megvalósítására
nem.
Ha tehát fölvázoljuk a mai szinpadi termések származástanát akkor a háttérben vagy
a pénzember, vagy pedig az u. n. színházi
szakember körvonalai fognak kidomborodni
és nem a szerzőéi. A szerző, ha állta is a sarat
egy darabig, a végén mégis „jobb" belátásra
kényszerült mert a dráma korszerű és nagymüvészet, de az éhhalál is megszívlelendő
szempont. A színházi kulturának destruálódnia kellett a tőke versenyzésében s legkevésbé
é£pen egy színigazgatónak szabadna csodál-

koznia azon, hogv nincs dráma, mikor egy kicsit ő is ludas abban, hogy évekig hevernek
fiatal irók darabjai a szinhází temetők mélyében. Ki tudja, milyen értékek kallódnak el s
hánv tehetséges ember ir újszerű, komoly darab nelyett operettet mert az illetékesek közönye csak a nyilatkozatok jószívűségével veszi
föl a versenyt. A vád a színházak vezetőit érheti csak, akik abban a hiszemben ringatják
magukat, hogy ismerik és szeretik a közönsé;et. Hogy nem ismerik a m a i e m b e r t (küönösen ez utóbbi problémáinak földolgozását
sürgeti Jób), arra a sikertelen darabok a bízonyitékok, hogy nem szeretik a közönséget,
azt pedig az igazolja, hogy semmit sem tesznek ízlése nevelése érdekében. „A mai emberhez szólni, az u j problémához vakmerően hozzányúlni, a mai embert érdekelni, megrázni,
fölizgatni, meghatni" — mondja Jób DánieL
De vájjon mi lenne, ha valaki beállítana hozzá ilyen mai drámával s a korszerűség jogán
előaaatásáért esedeznék? SemmilA kitunö direktor zavarba jönne s rettegve a sikertelenségtől arra szólítaná föl a drámaírót, hogy
hagyja a kényes kérdéseket s valami „normális" darabbal próbálkozzék.

Í

Lehet-e darabot Ítélet s igy világnézet nélkül irni? Bizonyára. Veszary és társai
már régen bebizonyították. De akkor a drámairodalom meddőségének is a „szakemberek"
az okai s nekik kell félreállniok, hogy a szegény. detronizált művészet végre, újra fölszabadulj ou.
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41 ezer
pengővel
Kevesebb
adót fiseitieK
mint
tavaly
A közúti

&id és a "bajai ut — B e s r d m o M k a
bizottság szerdai
ülésén

(A Délmagyarország
munkatársától.)
A törvényhatóság közigazgatási bizottsága szerdán
délután tartotta meg dr. Somogyi
Szilveszter
polgármester elnökletével áprilisi ülését. A polgármester jelentését dr. Ordögh
Lajos tb. tanácsnok mutatta be. A jelentés szerint az adóhivatalnak márciusban 517.000 pengő folyt be
adó és illeték cimén. Az adőhivata' márciusban
10.474 eálogolást
foganatosított,
6103 árverést
tűzött kl és 9 árverést tartott meg.
Dr. Biedl Samu az Idegenforgalmi Drooagandával kapcsolatban

a közúti hidon uralkodó állapotokra
hívta fél a polgármester figyelmét. A híd restaurálása alkalmával két szakasz kijavit's't elmulasztották Különösen a szegedi fel'áró 60
—70 méter hosszú szakaszának burkolata van
rossz állapotban. A burkolatok közti ni-ókülönbséT minden ; ár-müvet a tengelvtörés veszedelmével femeeti. A burkolatok hetyreállitása
nem ldvánna nagvobb pén'áldozatot D? roszszak a hid gyalogiáról is A hid a város egyik
legértékesebb vagyontá-^ya, an^a': -en^ventartására nagyobb gondot kellene fordítani.
— Majd felhívjuk erre a po'aármes'e•
figyel
mét —, mondja nagy derültséget keltve a pol
gármester.
Az árvaszék jelentését Hegedűs Antal elnök
terjesztette elő. A jelentés szerint Szegeden
11.415 egyén van gyámság alatt. 408 egyén
pedig gondnokság alatt van

A' város egészségügy! helyzete
— a főorvos jelentése szerint — igen
kedvező.
Járványos betegség nem fordult elő az átlagnál nagyobb mértékben. A születések száma
226, a halálozásoké 217, a lakosság szaporulata
teVát 9.
Dr. Jugovlts

István rendőrfőtanácsos

a rendőrség jelentését
terjesztette elő.
— Márciusban gépkoisivizsgátat nem vTt
— mondja a jelentés Tulajdonosváltozás 34,
kerületváltozás 4 esetben történt. Rendszámtáblát 22-őt szolgáltattak be. GéokoesiveTetővizspát 17-en tettek.
A közönség rendelkezésére 35 bArautó, .9 autóbusz,
51 enyfooalu és
10 kétfogatú
bérkocsi áll. A fuvaroskoesik száma 894, amelyek közül 169 egyfogatú é-? 225
kétfogatú Közlekedési baleset hét fordult elő,
amelyek közül kettő könnvü sérüléssel, őt pedig sérülés nélkül végződött. Táncmulatságokra, hangversenyre és sportmérkőzésre 19 engedélyt adtak ki, zárórameghosszabbitást 11
esetben engedélyeztek. A kaoitányság
bejelentöhivata'ánál 3962 belföldi
és 256 külföldi
jelentet'e be magát. Viszont eltávozásit S044
belföldi és 237 külföldi jelentette. Szállodai
be- és kijelentés 1316 volt. Külföldről sem
beköltözés, sem pedig kiköltözés az elmúlt hónapban nem volt.
— A közbiztonsági állapot márciusban is kielé-dtő volt, nagyobbarányu bűncselekmény nem
fordult elő. Márciusban 401 bűnügyben folvtatott le a rendőrség nyomozást, 224 eretbe-" eredményesen, 106 esetben pedig eredménytelenül,
mig 71 esetben folyamatban van a nyomozás.
A büncselekménvek közül az ember élete és
testi épsége ellen 23 irányult, amely közül
egy volt halálos. A vagyon elleni büncse'e'tmények száma 272, ezek közül 179 lopási eset
volt Baleset 76 fordult elő, halálos azonban
nem volt közöttük. Eltűnt
13, öngyilkos öt
egyén lett. Bejelentettek 134 gyűlést, amely közül ötöt nem engedélyezett
a rendőrség.
Dr. Hunyadi
Vass Gergely a határátlépési
igazolványok ügyéről beszélt felszólalásában.
Arra kérte a rendőrség vezetőjét, hogy igyekezzék a kérdést közvetlenül a külügyminiszté-
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be,

hurutjai ellen használja a

közigazgatási

rium utján rendeztetni.
Llndauer Ferenc pénzügyigazgaíőhelyettes bejelentette, hogy

inhalatorinmát
ós p n e u m a t i k u s k a m r á j á t

az adótartozás március végén 1 millió
470.000 pengő volt
Az eredmény igy a mult évi márciusi eredménvével szemben 41.000 pengővel
kedvezőtlenebb.
Kiss Károly a tanfelügyelőség jelentését ismertette. Az államépitészeti hivatal tisztviselője azt jelentette be, hogy

a bajai nt május közepéig megnyílik.
Javasolta, hogy a kisvasút Zákány
nevű állomását változtassa meg »ZAk^ny-Liliom
Mérges szőlőn-re. A bizottság ugy határozott, hogy
a »Mé-ges« név használatához előbb Pusztamé-ges község elöljáróságától kér en^e-telvt.
Sera Gyula gazdasági felügyelő tette ezután
meg a jelentését
— Az időjárás a mezőgazdasági szempontból nem volt a legkedvezőbb, amennvihen havazások és éjiéit fagyok fordultak
r/ő A hó
vé^efelé az időjárás enyhült és igy az elvetett
tavasziakban semmiféle kár nem mutatkozott.
A gyümölcsösökben
a hernyőirtást gondosan
elvégezték. A korán virágzó gyümölcsfélékben

eddig fagykár nem észlelhető.
Aflarban véve a baracfák dus virágzása j ó
terméseredményt
igér.
örvendetes esemény,
hogy a bargonjfatermelés
terén javulás mutatkozik, amennyiben a pandák a mult évi bevetett területekhez viszonyítva mintegy 20 százalékkal
nagj/obb területet vetettek be burgonyával A beültetett terü'e'eknek nagy száz.nléva
korai rózsaburgonya.
Dr. Tóth Imre a gyümölcs-férgek védekezése
körül mutatkozó visszáságokra hivta fel a bizottság figyelmét Hiába védekezik az egyik
gazda, ha a szomszédja nem fertőtlenit. Hasonló érteVmben szólalt fel fíiedl Samu is
Körzetenkint tömöríteni keltene a gyümölcsöstulajdonosokat
Klekner Géza álletegészségflgyi felügyelő terjesztette végül be jelentését. A jelentés szerint
sertéspestis
és sertésorbánc
elszieetelten néhány tanyán előfordult. 19 ebmarás történt. A
gyepmesteri telepen felkoncolt 69 kutya közül
négyen állapítottak meg veszettséget. A közvágóhídon 3468 állatot vágtak le, 32-vel kevesebbet, mint a mull év
márciusában.

Evezősök!

Tréningruha

minden színben kapható

Habselyem bluz
gyönyörű színekben

Lusztig Imre

Széchenyi-tér 2.
TUza-szálló melleit
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Magyarország
és az európai kérdés

Báró Madarassy Beck Gyula előadása
a Lloyd-Társulafban

(A Délmagyarország munkatársától.) Báró
M a d a r a s s y B e c k Gyula, a budapesti Kereskedelmi Csarnok elnöke, szerdán este rendkívül érdekes előadást tartott a Lloyd-Társul?tban „Magyarország és az európai kérdés"*
címmel. Az előadást nagyszámú közönség
hallgatta végig.
— Az egész világ gazdasági felépítésében a
háború elejétől kezdve visszaélt a hitel szervezetével — mondotta többek között előadásában —,
amelynek ugy rendeltetését mint teherbírását
félreismerte. Az elpusztult, a felemésztett irtózatos mennyiségű gazdasági javak és hallatlan értékek helyébe, ha a javak belföldiek voltak, bankjegyek, államadóssági kötvények léptek, a külföldiek helyébe, ameiyek arannyal nem voltak kifizethetek ismét csak államadóssági kötvények. X
belföldi hitelezővel szeriben a pénz teljes elérték-»
telenedésével, a be'étek. záloglevelek, hadikölcsö*
nök valorizációjának elmaradásával vagy a teljes
esőd, vagy a győző államok egyrészénél, mint
Franciaországban, Olaszországban és> Belgiumban
a 20, vagy 30 százalékos kénvszei egyezség lépett.
Ellenben a jóvátételi és külföldi adóssápok terhel
azokkal az országokkal szemben, amelyeknek lakossága gazdasági Javak helyett ¿riéktelen papirrongyokat kapott, a maga soha ezelőtt nem látott
fantasztikus kamatterhe ivei ftevüt* érvénvben maradtak.
— Adósságokat és adósságok kamatait csak'
háromféleképen lehet megfizetni: árukban, arany
nyal, vagy uj kölcsönökkel. Amerika, a vámelzán,
kózással az adósságok áruval való megfizetését
lehetetlenné tette. Amíg az adósok arannyal tudtak
fizetni, ez megtörtént és létrehozta az aranynak
olyan egyenetlen elosztását, amelyre a gazdaságtörténelemben eddig példa nem volt. Amerika
ás Franciaország a világ aranykészletének tfihh,
mint kétharmadát tezanrálta. Az aranvkincs azonban természetesen nem volt elegendő. Nem maradt más. mint egyedül az uj adósságok kontrahálása által való fizetés lehetősége. Erre az amerikai prosperitás páratlan fejlődési jelenségei,
amelyek hitelinflációhoz vezették befelé és kifelé,
megadták a módot.
— Magyarország exportia 1932-ben 331 milliőra sülvedt az előző év 567 milliójával szemben —•
folytatta nagy figyelemmel kísért előadását — és
ez az export passziv kereskedelmi mérleget jelentett Ha Magyarországnak semmi inrportszükség-*
lete nem lett volna, akkor az 1932-es export alíf?
volna elegendő a magyar kamat és törlesztés!
terhek egy évi fedezésére. Viszont a hitelező államok kereskedelmi mérlegének passzivitása már
aránylag olyan jelentéktelen, hogy nem enge<H
meg az áruval való törlesztést és dacára annak,
hogy Roosevelt programjának egyik pontja a
vámleszállitás, nem képzelhető el, hogy az amerikai termelési érdekek megengednék olcsóbb en-<
rópai árunak ebben a hatalmas mennyiségben valő
beözönlését
— A mostani drámai feszültségü helyzetben
összeülő newyorki weekend konferenciának és az
idén a világ sorsát eldönteni hivatott londoni vk
lággazdaságl konferenciának, akkor, amikor a né^
pek egymás közötti hermetikus elzárkózását, aa
öngyilkos autartlkus politikát megszüntetni vannak hivatva, amikor meg kell találniok az agrár
világkrizis megoldásának legalább eJs« kisénle^

left, véglegesen foglalkoaniok kell a nemzetközi
hitelkérdések megoldásával is, »melyeket a stlllhaltek és transferek mocsarában nem lehet meghagyni. A magas vámok megszüntetendők. Viszszatérés keresendő a háborn előtti állapothoz
olyan kereskedelmi szerződésekkel, amelyekben a
ilegtöbto kedvezményezési klauzula a változott viszonyokhoz képest legalább igen alaposan revideálható.
— A világ lényegében optimista. A lausannei
konferencia után megmutatkozott ez a tendencia
1832 végéig ez a hangulat uralkodott a tőzsdéken
íj. Akkor jöttek egymásután azok a megrázkódtatások, amelyek a mai úgyszólván elviselhetetlen
helyzethez vezettek. A keletázsiai helyzet újból
¡kiéleződött, a németországi kormányválság, a
hitlrrizmns hatalomra jutása, a hirtenbergi fegyvcrszállitási incidens, a kisantant uj államszövetsége, a romániai és jugoszláviai belpolitikai
kavarok, Roosevelt messzemenő
alkotásokkal
¡biztató, de még ma kiszámíthatatlan akciói, az
amerikai hitelszervezetnek földrengésszerű megrázkódtatása, olyan bizonytalansági tényezők a
hisztérikussá vált világ kártevő méreganyaggal
telitett atmoszférájában, amelyek szükségszerűen

idézték elő a végső
nyugtalanságot

idegfeszültségig

felfokozott

Vázolta ezután Magyarország politikai helyzetét Olaszországgal, Franciaországgal, Németországgal, a kisantanttal és Ausztriával szemben.
Kiterjeszkedett a gazdasági kapcsolatok alakulására a legutolsó hónapok folyamán, foglalkozott
a revizió esélyeivel, amelyek ellenére annak a
rendkívüli kártevésnek, amelyet a német politika
ebben az irányban jelentett, igen hatalmas lépésekkel haladt előre. Minél zavarosabb, minél nyugtalanabb, minél több veszélyes ponttal van telitve
a világ politikai atmoszférája, annál nagyobb
nyugalmat, önuralmat annál nagyobb fegyelmet
és rendet, annál több békeszeretetet és a kalandoknak annál energikusabb kiküszöbölését kell Magyarországnak mutatnia. Az a csodálatos erőpróba, — fejezte be előadását —, amelyet ez a nemzet az eddigi rettenetes megpróbáltatásokban kiállt zálogát képezi annak, hogy a kibontakozás,
amelynek meg kell lönnie, csak a ml javunkra
történhetik.
Az érdekes előadás után a közönség sokáig
tapsolta az előadót.

Csütörtök. Róm. katfa. Tivadar hv.
ProL Tivadar. A nap kel 5 óra 3
flfcrü.ar, nyugszik 6 óra 55 perckor.

BÚTORT- WIESNERnél!

Nézze meg kirakataimat mielőtt bútort veszt
Művészi tervekkel díjmentesen szolgálok, vételkényszer nélkül is. Klauzál tér 1.
F í ^ C f Ó I f O f lakkot, parkettfényesitőt, beereszI C u l w I l w l tőt és mindennemű háztartási cikket
Tamássy
f e s t é k ö z l e ' b e n szerezzen b e.
Olcsó árak! Valéria tér. Tábor ucca sarok.
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MODERN BÚTORT
h A l ó , e b é d l ő , u r l t z o b a , K o n y h a stb csík
|l[ P1» 711 p m l l n ( z t a l o t n A l rendeljen Krzséhet-rak-

Képeit kereteztesse
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aranyozó «6 blondelkeret kéftrUOnél K d l c t e y UCCO 3 .
K o y a l tzttllú mellett.

Gyomor-, bél- és anyagcserebetegségeknél a természetes „Ferenc J ó z s e í " keserű-

víz az emésztószervek működését hathatósan
Somogyi-könyvtár 'röznapokon délelőtt
tői
előmozdítja s Így megkönnyíti. hogy a tápláló
1-lg, délután 4-től 7-1 g, a Városi Mnzemn minden- anyagok a vérbe kerüljenek. Orvosi szakvélenap, vasár- és ünnepnap Is, délelőtt 1<M£1 fél 1-lg
mények hangsúlyozzák, hogv a Ferenc József
van nyitva. Folyóiratcsere kedden, csütörtökön,
viz különösen ü l ő életmódnál iaen hasznos
szombaton délután fél 5-töl fél 6-ig.
gyomor-és bélszabályozó szer. A Ferenc József
Ügyetemi könyvtár (központi egyetem, I. emekeserűvíz gyógyszertárakban, drogériákban és
let) nyitva vasárnapok kivételével mindennap.
fQszerOzletekben kapható.
B.1
t
Szegeden a gyógyszertárak közül szolgálatot
tartanak: Barcsay Károly Széchenyi-tér 12 (telefon 1770), Cserhalmy Antal Sárkány-ncca 15, (telefon 3261), Franki Antal Szent György-tér 6 (teA Szegedi Meteorologiai Obszervatórium Je
lefon 1118), Gergely Jenő Kossuth Lajos-sugárut
lenti. Időjárási helyzet: A barometrikus maximum
31, (telefon 1062), Lőbl Imre dr. Gizella-tér 5,
Islandon 775 mm, a minimum az Óceánon 755 mm
(telefon 1819), Moldván Lajos Újszeged, Vedres-u.
Olaszországon és Oroszországon 750 mm. Csapa1, (telefon 1846, Selmeczi Béla Somogyltelep IX.
dék a minimumok körül hullik. Középeurópa hűo. 489, (telefon 3425).
vös, viszont Déleurópa meleg, ugy hogy a Balkánon 20 C fölé emelkedett a hőmérséklet.
«—' X Dugonics-Társaság felolvasó ülése. "A
Szegeden a hőmérő legmagasabb állása 9.4 C,
Dugonics-Társaság vasárnap délután 4 órai
a legalacsonyabb 4.2 C. A barometer adata null
kezdettel a városháza közgyűlési termében felfokra és tengerszintre redukálva reggel 755.7 mm,
olvasó ülést tnrt a következő sorrenddel: Veeste 759.0 mm. A levegő páratartalma reggel 92,
r e s s Gábor előadása: „Közlekedés és kultura",
délben 90 százalék. A szél Iránya északkeleti, ilM ó r a Ferenc szabadelőadás.
letve északi, erőssége 3—5. A lehullott csapadék
— Herezeg Ferenc és Reményík Sándor Szegemennyisége 17.5 mm.
pedfn. H e r e z e g Ferenc ós az elnyomott erdélyi
lélek költője: R e m é n y i k Sándor, a DM KE vaIdőjóslat a Délvidékre: Változékony, hűvös idő,
sárnapi közgyűlése alkalmából Szegedre érkezik
még esővel.
Herezeg Ferenc vezPti vasárnap délelőtt 11 órakor
A Meteorologiai Intézet jelenti este 10 órakor:
a városháza közgyűlési termében tartandó DMKE- Északon változóan felhős, délen borult Idő, északi
közgyülést Reményik Sándor verseiből olvas fel.
légáramlás. Eső inkább csak délen és délnyugaton.
A DMKE elnöksége felhívja tagjainak figyelmét a
A hőmérséklet nem változik lényegesen.
közgyűlésre. Az egyesület vendégeket is szivesen
lát, belépti dij nincs.
— Megnyitották a nemzeti művészeti kiállítást.
Budapestről jelentik: Ünnepélyes külsőségek
között nvitotta meg szerdán délelőtt a Műcsarnokban Hómnn Bálint kultuszminiszter a nemzeti művészeti kiállítást. A megnyitó ünnepen
megjelent József főherceg, Albrecht főherceg.
Kiadóhivatal és nyomda . . . . 13-06.
Kánya K á l m á n
külügyminiszter,
Almásv
Szerkesztőség és felelős szerkesztő 23-33.
László, a képviselőház elnöke, Huszár Aladár
főpolgármester és még sokan mások. Az előcsarnokban L i e b e r
Endre
alpolgármester
üdvözölte a kultuszminisztert, majd a kiállítás első termében G l a t t f e l d e r Gyula Csanádi megyéspüspök, a Képzőművészeti Társufi
g
Mos, te«*, tisztit f
lat elnöké mondott beszédet. Az üdvözlésekre Takaréktár ucca 6.
II ó m a n Bálint kultuszminiszter válaszolt.
•— Eljegyzés. Sipos István és Lévai Mancika
jegyesek. (Minden külön értesítés helyett)
— Az útalapnak 11.599 pengő bevételi többMérei u. 21 egy lakásos Lechner tér 6. sz. házban f. év
lete volt a mult évben. A z útügyi bizottság
szerdán délelőtt ülést tartott és az útalap mult
Tudakozódni a helyszínen ős az Angol-Magyar
évi zárszámadását tárgyalta le. A zárszámadás
Bankban.
<30
szerint az útalap mult évi bevétele 326.454.45
pengő, kiadása 314.854.85 pengő volt, bevételi
többlete igy 11.599.60 pengő maradt. Ezt a
Értesítem i. t.
többlelet az útalap ezidei költségvetésének bevendégeimet, hogy
a él, e hó ¿ f h o l w 0 7 0 ! t 1 ° r ' APPO"»1 Albert
vételei közé iktatták. Az útügyi bizottság a
30-ikán d l l l C R y G Z U I I I (iskola) u. 8. sz. a!á.
zárszámadást elfogadta és annak tudomásulKözismert, kitűnően, háziasan készített vá asztékos
vételét ajánlja a közgyűlésnek.
ebédek bentétkezésre és kihordásra Is, kivár
x Precíziós zsebórák és mindennemű ékszerek
natra házhoz szá litva Előfizetés esetén árengedmény.
szakszerű javítása Igen jutányos árban Mtilhof- Friss zónák áltandóau kaphatók. P v ' n f l P I c f l f á l t
Italkényszer. borravaló nincs I U É Í l l G I IdlV£111
lernéL

Az idő

a Délmaqyarorszás
ui telefonszámai:

Gallérjára

bármily kényes,

HATTYÚ" tói tükörfényes!

Lakás és raktárhelyiségek
máius 1-ére kiadók.

éttermemet ¡ K V í

I

ngaóráját átszereli és javítja
jutányosán Deulsch Imre
ékszerész
Gróf Apponyi Albert n. 8. Mlndonnemö óra ém ékszerjavlt4s. Arany-ezUat törmeléket Állandóan boriit.

feetékflzletében kaphatók a

Szilágyi G é z a,0(ri0bb
_ w testékek

pad ófénymázak, háztartási cikkek s1b. — Szoba'
festés, mázolás. Dugonics tér 11, Tel. 11 07.

A

Villanyszerelési

végeztesse MUller Károly
villanyszerelővel.
RAdló- 4a villanyszerelés, jarlt&s, »kknmnlAtortaités, lefjoloaóbb Árban Feketesas nooa 18. Május l-löl Hnrtfty
MIUlós II. 16. (Kassal szemben) K é r j e n a l A n l n t o L
— Tanyai rasut Vásárhelyen? Vásárhelyen >—
mint onnan jelentik — nagy tervvel foglalkoznak.
Csütörtökön miniszteri kiküldötteket várnak, akiknek az a hivatásuk, hogy az atkai vasbetonrakodópart államköltségen leendő kijavításának kérdését és a kisvasút megépítésének problémáját tárgyalják meg és készítsék elő. A vásárhelyieknek
ez az elhatározása és kitartása határozottan imponáló. Attól, hogy tanyai vasutat építsenek, ugy
látszik, nem riasztja el őket sem a szegedi tanyai
vasút, sem a kecskeméti városi bérföldeken pöfékelő bugaci vasút évi háromszázezer pengős deficitje.
— Színház, mozi után gyerünk a Dreherbe,
City-jazz muzsikál.
— Szakvizsga. A gőzgépkezelők és kazánfűtők
szegedi vizsgáló bizottsága közli, hogy a legközelebb megtartandó gőzkazánfütői, illetve gőzgépkezelói vizsga május 6-án délután 3 órakor lesz a
szegedi felsőipariskolában. A bizottság figyelmezteti a jelentkezni szándékozókat, hogy azokat a
jelentkezőket jegyzik elő, akik kérvényüket a
mellékletekkel együtt legkésőbb május 1-lg beküldik.
x Használt és modern ékszerek alkalmi árban
beszerezhetők Miilhoffernél, Széchenyi-tér.
— Térzene a Széchenyi-téren. A Hunyadi János 9. honvéd gyalogezred csütörtökön délután
fél 6-tól fél 7-ig a Széchenyi-téren térzenét tnrt
a következő műsorral: 1. Bacho: Budapesti honvédinduló, 2. Flotov: Mártha, nyitány, 3. Schneider: Mezei virágok, keringő, 4. Meyerböer: Hugenották, ábránd, 5. Faust: Két vidám trombitás,
számykürt kettős, 6. Neichardt: Induló.
— Orvosi hir. Dr. Tóth Jenő sebészorvos tanulmányútjáról visszaérkezett és rendelését ismét megkezdte.
— Felejthetetlen apánk, nagyapánk, dédapánk
elhunytával megnyilatkozott őszinte részvétekért
bálás köszönetet mond a Janik és Tápay család
x Tört aranyért, zálogcéduláért legtöbbet fizet
Mülhoffor, Széchenyi-tér 9.
— A Színházi Élet legnjabb száma sok érdekes
cikken és gyönyörű képeken kívül darabmellékletül Hunyady Sándor „Bitz 1919" cimü legújabb
színdarabját közlL

1933 április 20.

Sport
Az aradi csapattal játszik
a Szeged FC a Kispest ellen
A Szeged FC vasárnapi ellenfele az ismét
jó formában levő Kispest lesz. A mérkőzés kimenetele igen fontos kihatással lehet a Szeged
FC helyezésére. Győzelem esetén megerősítené pozícióját a tabella második csoportjának
vezetői kőzött, veszteség esetén azonban az alsók között foglalna helyet A Szeged FC lelkiismeretesen készülődik a vasárnapi mérkőzésre. Kedden nem tartott a csapat tréninget mert
akkor érkezett haza aradi túrájáról. Az aradi
mérkőzéseken nagyon jó benyomást keltett a
Szeged FC uj összeállítású csapata és így valószínű, hogy a Kispest ellen is az az együttes
veszi fel a küzdelmet amelyik Aradon nsak a
biró miatt nem szerepelhetett jó játéka dacára
teljes sikerrel.
Csütörtökön kétkapus tréning lesz a SzAKfcal és csak azután állítják össze a Kispest elleni csapatot, amely valószínűleg a következő
lesz: Pálinkás — Werner, Riesz — Gyurcsó,
Somogyi, Bertók. (Grósz) — Korányi I I , Harm a t Lukács, Kiss, Havas. Csak a balhalf
posztja látszik kétesnek, amelyre Bertók és
Grósz pályáznak egyenlő eséllyeL

A Szeged FC helye
Kaptok a következő sorokat:
Igen tisztelt Szerkesztőségi Több támadás érte
a Szeged Futball Clubot amiatt, hogy nem szerződtet szegedi amatőrjátékosoknt Ugy tudom,
ezzel szemben, hogy a Szeged FC mindent elkövetett és elkövet, hogy csapatába délmagyarországi
ós elsősorban szegedi tehetséges játékosokat szerződtessen. Sajnos a legtöbb esetben a vezetőséget kudarc érte mert az egyesületeknél és a kiszemelt játékosoknál a legridegebb visszautasításra
talált Különös, de tény, hogy az amatörjátékosok
nagyrésze nem ambicionálja, hogy Szeged város
reprezentatív csapatának játékosa lehet, hanem
oly felfokozott igényekkel lép fel, amelyek kizárják azt hogy a klub őket megszerezhesse Nem
elégszenek meg az egyesület által felkínált fizetéssel, hanem ezenfelül azon ma keresztül vihetetlen kívánságaik vannak, hogy az egyesület szerezzen részükre nyugdija« állást. Természetesen
itven állást részükre nem csak a Szeged FC, de
Szeged városa sem tud ma biztosítani. Amig ilyen
teljesíthetetlen követelésekkel találkozik a klub
és nem megértéssel, addig rá van kényszerítve
arra, hogy Budapestről és vidékről Jött játékosokkal védje meg Sreged szineit. Ezek a játékosok
becsülettel küzdenek, lelkesedéssel igyekeznek
megvédeni Szeged színeit de ha azt látják, hogy
szerepeltetésüket nem kívánják és őket elgáncsolni
akarják, tókor ezen játékosok elkedvetlenednek.
Szerény nézetem szerint teljesen korai volt még
a csapat tavaszi szereplése miatt a vészharangot
megkondítani Hasonlítsuk csak össze a tavaszi
lejátszott mérkőzéseket ugyanezen őszi mérkőzésekkel és akkor látni fogjuk, hogy tavasszal a
Szeged FC játszott már a Ferencvárossal, az Újpesttel, Hungáriával, Bocskaival, Budai 11-el és
a Nemzetivel. Ezen mérkőzéseken csak két pontot szerzett, azonban ősszel is csak három pontot
tudott ezen csapatokkal szemben összehozni. E
mérkőaéssorozaton tehát csak egy ponttal szerzett kevesebbet és ennek oka nem a Szeged gyenge
szereplése, hanem az, hogy a Nemzetit ősszel
Szegeden vertük meg, mig tavasszal Budapesten
lehetetlen birói Ítélkezések mellett — döntetlen
eredményt értünk el ellene. A Boeskaytól tavaszszal minimális vereséget szenvedtünk, — azon
csapattól, amely tavasszal olyan formára futott
fel, hogy az Újpestet és a Hungáriát is legyőzte.
A Budai 11 az ősszel győzelmet aratott felettünk,
tavasszal csak szerencsével vitt el tőlünk egy
pontot A Szeged FC azonban tul van összes nehéz mérkőzésein és most jönnek a könnyebb, úgynevezett pontszerző mérkőzések.
Nem elég azonban a játékosok tudása és lelkesedése, ha a közönség nem lelkesíti őket uj és uj
küzdelemre. Nádas szövetségi kapitány is megállapította a Budai 11 elleni szegedi mérkőzésen,
hopv sehol sem tapasztalt olyan részvétlenséget
és közömbösséget mint a szegedi közönség részéről. Ne csak olyankor verődjenek össze a tenyerek, ha egy szép akció fut végig a pályán. A város
színeiért folyik a küzdelem és akkor is lelkesítsen a közönség, amikor a csapat ereje lankadni
kezd; ilyenkor kell érezni a csapatnak, hogy Szeged közönsége a háta mögött álL
Ennek a csapatnak az ősszel megradolt négy
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csatában, az elsőosztálvöan nem nagy jövőt jósoltak, mert a második osztályból is csak nagy harc
után küzdötte fel magát és mégis megmutatta ez
a csapat hogy eredményt tud elérni Ez a csapat
nem eshet ki az elsőosztálybóL Ninos olyan tehetségünk, hogy 1800 pengőkért Engelhardtokat
vásároljunk, de teremtessék olyan helyzet a Szeged FC számára, hogy megszerezhesse magának
a tehetséges szegedi játékosokat és akkor ez a
csapat el fogja foglalni azt a helyet, amit a közönség joggal elvár.
Tisztelettel faláirás.)
A szövetségen Hvftli egyesületek, ax úgynevezett „uccai csapatok" már sokszor okoztak kellemetlenséget az MLSz-nek, de különösen a vidéki
alszövetségaknek. Az MLSz már régen megrendszabályozta a csapatok működését és azokat az
ILSz-ligába osztotta be. Most a vidéki alszövetségeknél is szó van a szövetségenkivülí egyesületek
bevonásáról, még pedig ugy, hogy mint ifjúsági
bajnokságot engedélyeznék a szövetségenkivüliek
kel való meccseket az ifjúsági bajnokságra vonatkozó szabályok alapján
A Sseged FC Temesvárod A Szeged FC április
30-án és május 1-én Temesvárott vendégszerepel,
ahol első naip a TAC, másnap a Kinizsi lesz ez ellenfele.
Vidéki Mrkozó válogatottak. A vasárnap Budapesten megrendezendő Budapest—Vidék válogatott ifjúsági btrkozóversenyre a válogató bizottság a vidéki csapatba három déli kerületi birkózót
osztott be. D o b ó (Vasutas), B á r á n y (SzMTE)
és S á r o s t (Czegléd) képviselik a déli kerületet a
vidéki válogatottban.
A hasvéti budapesti tntballtnma sportbeHleg
olyan értékesnek bizonyult, hogy az MLSz vezetői
máris egy ujabb körmérkőzés megrendezését tervezik. A fntbalharnAt valószínűleg pünkösdkor
rendezik meg.
A mésodik országos vidéki fntballkongressznst
a KÖLASz rendezi meg augusztus 14-én. A színhely még bizonytalan.

és

Művészei
A fehér golyó

A színház szerdán est« irredenta drámát mutatott be, dr. F é n y e » Jenő debreceni iró A feh é r g o l y ó efanü színpadi alkotását A darab
tisztult fölfogásával, nemes céljaival, irodalmi
kvalitásaival messze kiemelkedik a hasonló tárgyú, de lényegesen felszínesebb színpadi kísérletek közül Hőse a katonatiszt akinek a szíve az
idegen hatalom uniformisa alatt is magyarul és
emberül dobog — a magyarság és az emberség
testvéri azonosságát dokumentálja Walter Károly ezredes markáns vonalakkal megrajzolt figurája — és hőse az a gondolat, hogy az igazi irredentizmusnak nincs szüksége se kérkedő, se rejtett jelvényekre, mert haszontalan, ha nem a seivekbea ét
A szerző ügyes kézzel sorakoztatta egymás
mellé az izgalmas Jeleneteket, nagy megérzéssel
rajzolta meg meséjének figuráit, talált uj színeket a már eléggé ismert típusok számára is. Céltudatosan dolgozott ura maradt végig a mesének
is, a színpadnak is.
Az előadás méltó volt a darabhoz Zökkenő nélkül peregtek az események a színpadon és a feszültség amely az első felvonás első pillanatában
odarögzítette az érdeklődést a cselekményhez, megmaradt sőt fokozódott az utolsó jelenet végéig
Walter Károly ezredes alakját nagyon hűen, nagyon finom nn mintázta meg D e r é k y János, aki
mindig ujabb és ujabb oldaláról mutatkozik meg.
K ö n y v e s T ó t h Erzsi, (Mária) sok őszinte melegséget árasztott kis szerepéből. L á z á r Tihamér (Molnár hadnagy) szintén megtalálta a szerepéhez illő hangot Keménykötésű, tisztalelkü
magyar fiu volt az idegen hadsereg hadnagyi uniformisában is. Nagy lelkesedéssel dolgoztak a darab megérdemelt sikerén a többiek is: P a l l a y
Manci, C - e l l e , S ö t é t O l á h , Marinkovics.
A közönség szeretettel fogadta a darabot, sok
nyiltszini és felvonásvégi tapssal jutalmazta a színészeket és a szerzőt, aki a második felvonás után
maga köszönte meg a függöny előtt a tapsokai
Az érdekes és izgalmas dráma minden bizonnyal
a szmház műsorán marad.

Vidéki színházak
Az operakultusz örvendetesen emelkedik a vidéki városokban. Majd minden héten előadnak
operát kis vidéki városokban olyan szereposztásban, amely diszére válna — Szegednek is. Ujabb
bizonyíték, hogy a közönség szomjazza a magasabbrendü muzsikát és nem elégszik meg operettek fölületes és kisigényű mulatságával
Kedden
Székesfehérvárott
Játszották a Pillangókisasszonyt S z i k l a y szín-*
héjban a címszerepet S z a b ó Lujza énekelte*
Susukit P a t k ó s Irma, a két férfit S z e d ő Miklós és É r d i Pál. A zenekart K o m o r Vilmos ve*
zényelte. Székesfehérvárott e héten még a Lengyelvért A mosoly országát és őfelsége frakkja cimil
operettet játszák.
Ugyanakkor, amikor Székesfehérvár operát
nyújt
Kecskeméten is
művészetet és irodalmat kultiválnak. Szerdán a
Tosca ment a kecskeméti szinházban, a hét többi
napján pedig a Kadettszerelmet adják T a b ó d y
Klárival
A kecskométi színtársulat meglátogatta és megkoszorúzta K a t o n a József sírját, a költő haltIának 103-ik évfordulóján. A temetőben megjelent
S z a b ó Jenő városi tanácsnok és M a r t o n Sándor, a Katona Kör elnöke ls. M i k l ó s s y Ala->
dAi beszédében megemlékezett azonkívül a nagy
színjátszókról, akik diadalra segítették a Bánk
bánt. Beszédét azzal fejezte be, hogy „a színtársulat eljött a költő sírjához, hogy ihletet merítsen
a Bánk bán készülő előadásához".

A szinházi iroda hírei
Pillangókisasszony: ma este. Gyenge Anna,
newyorki Metropolitan operaház koloratur éneke»»
nőjének vendégszereplésével Suzoki: Győző Amália, Pinkerton: Szedő Miklós, Charles konzul: Érdy Pál, Goro: Márkus Lajos, Bonzó: Bellák Müc*
lé vezényel: Komor Vilmos budapesti operakai*
nsgy.
A Pillangókisasszony ma esti előadása a sae*
zon. legkiemelkedőbb eseménye lesz. Gyenge Arx
na (Airaa Roselle) ma a világ operaszinpadainalí
egyik legismertebb és legelismertebb Pillangókig
asszonya. Partnerei a le$riválóbb magyar operai
énekesek. A ma esti előadás pontosan 8 órtóoí
kezdődik.
A színtársulat vezetősége dacára a póratlaa
zenei attrakciónak, a helyárakat csak igen mérsékelten emelte fel Helyártó 40 fillértől 3 pengő 20
fillérig
Pénteken a Kadétszerekim előkészületei miatti
Szünet.
Szombattól kezdve minden este és vasárnap
délután a szezon slágeroperettje, a Kadétszerelem.
A tavasz és a szerelem revüje S felvonásban, 23
képben Major Kató és Márkus Lajos vendég!el*
léptével
Jegyek a Kadétszerelem összes előadásaira mától kezdve válthatók a szinház nappali pénztárá*
nál.
Délutáni előadások: Ma délután: Fizessen
nagysád. Az elmúlt héten bemutatott szenzációs
operettujdonság, Major Kató és Márkus LajoS
felléptével filléres helyárakkal.
Szombat délután: Régi jó Budapest. A boldog
békeidők legszebb emléke. Filléres helyárak.
2
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alkalmi visszavett kerékpárt, gummit és aTkstrészt
sikerűit egyik nagy gyáramtól olesón megvásárolni.
Az alig használt kerékpárok, gummik és alkatrészek
az alanti olcsó filléres árakon kerülnek eladásra.

Kerékpárok
Orízáguti, verseny, nöi, ballonos és flu gépek m á r
• 8 . — P-tflt

Szerelékek

KfllsS griml kor. h. 3.50—4.80
Belsó garni „ „ 1.20-1.50
T.Ann
„ „ 1.80-2. sn
Pnmpa-lábae „ „ 1.90—8.50
Knprngóe nyereg „ 4.80-6.50
Abronca
,, 1.80— 2.20
Afétel kerék
„ 2.20—2.80
1.50—1.90
Fék
Torpedó kontrafékee agy 14.50

Pedálok
k*r. h.
Kormány
w „
Sárvéd«
„ „
Csomagtartó
„
Kormán voeengS „
Karbidlámpa
„
KerékoseDgfi
„
Rierszámtánka „
Szabadonfatd kerék

Szántó Sándor gépáruháza

1.80—t.4fl
Í.50—4.80
1.40—1.80
1.40-1.80
T8-W
3JS0—4.£0
1.90 -2.20
1.80-1.60
2.50—8.20

Kiss «ce»

Felelős szerkesztő: PÁSZTOR JÓZSEF.
Nyomatott a kiadótulajdonos Délmagyarország
Hírlap- és Nyomdavállalat R t könyvnyomdájában
Felelős üzemvezető: Klein Sándor.

ft

DCI.MAGTARDRSÍAG

A "Délmagryarorsxág

Csikágót terménytőzsde zárlat. Buza szilárd.
Májusra 65—65 egynyolcad (62.75—ötnyolcad), Juliusra 65 hétnyolcad—66 egynyolcad (61 egynyolcad—63), szeptemberre 67.26—háromnyolcad (65
fél—háromnyolcad). Tengeri tartott. Májusra 33
háromnyolcad (32.75), juliusra 35 hétnyolcad (35),
szeptemberre 37.75 (36 hétnyolcad). Zab szilárd
Májusra 22.25 (21 ötnyolcad), juliusra 22 ötnyolcad (21 hétnyolcad), szeptemberre 23.25 (22.5).
Rozs szilárd. Májusra 46.5 (45), juliusra 47 (46
egynyolcad), szeptemberre 47 egynyolcad (46.5).

regénye

HELEN

A N Y A

Fordította: D GUTHI ERZSI
60
És ffyenrfcef Reszelt az egész idő alatt és
az mind hűvösnek és ridegnek hangzott, de
valójóban csupa melegség és lágyság volt és
én én ugy megszerettem őt. Hát azt feleltem,
nem, dehogy is próbálnék én beleavatkozni
a babák dolgába, hiszen milyen élvezet egy
olyan kis csecsemő és én nem akarnám meglopni az ő gyönyörűségét és h a hajlandó
megtanítani engem, hogy kell bánni a négyszögű pelenkával, nagyon igyekvő tanítvány
leszek, csak annyit engedjen, hogy
néhanéha én tehessem tisztába a gyereket. Aztán
elmondta, hogy Artie mennyit mesélt rólam, igy hót ő már találkozásunk előtt megformálta a rólam való véleményét.
Később együtt bementünk a városba, a
nagy üzletekbe, amikbe még sosem voltam,
mert Landry-áruház volt a legnagyobb, amit
eddig láttam és vettünk egy zöld selyemruhát, de ujja nem volt, se eleje, se hátrésze,
mondtam, én ezt igy föl nem vehetem, de
Alice azt mondta, dehogyisnem, hisz olyan
szép karom és hátam van. Hiszen kimondottan szép vagy, azt mondta. De azért rávettem, hogy tétessen a kivágásba elől is, hátul
is egy darab csipkét és a nagy gyémánt-csatt
sem tetszett nekem, de Alice rávett, hogy
hagyjam csak meg. Azt mondta, igy kell lakolni, h a az ember egy zseni anyja. Aztán
még vett nekem aranycipőt, aranyharisnyát
és valami selyem alsóholmit, amit a ruha
alá kell felvenni, meg egy keskeny halványzöld bársony szalagot, hajbavalót, ami éppen
pásszolt a ruha színéhez.
Kedd este voh az ünnepség és Alice érte rájött a nagybácsija autóján és hozott nekem virágot, meg egy hölgyet is hozott magával, hogy az rendezze el a hajamat, de
mikor megvolt, ugylátszik nagyon boldogtalan arcot vághattam, mert Alice nevetett,
nevetett és azt mondta, na jó, hát fésülködj
meg magad, ugy, mint mindig, de azt meg
kell engedned, hogy a szalagot a fejedre
igazítsam, aztán az a hölgy rendbehozta a
körmeimet. Artie olyan izgatott volt és ugy
igyekezett, hogy ne lássék meg rajta.
Valamennyien Alice nagybácsijának az
autóján mentünk el ós mikor kiszálltunk,
ölyan vakító fények cikáztak fel, ugy megijedtem. Ördög vigye ezt a sok fotográfust,
mondta Alice és gyorsan húzott megával befelé, bent egy óriási terem volt, ezer és ezer
villannyal, rengeteg asztal csak ugy csillogott a sok porceüántól, kristáytól, ezüsttől
és a terem egyik végében egy nagyobbfajta
asztal állt, valami virágmennyezet alatt és
odaültünk mi, Aice, Artie és én és attól fogva olyan kábult voltam, azt se igen tudtam,
mi történik körülöttem, volt egy sereg szónoklat, fényképezés és Artienak minduntalan a fényképészek elé kellett állni és Alice
mindig azt mondta, ördög vinné ezt a sok
fotográfust és én alig ettem valamit és olyan
lárma volt, beszéltek, nevettek és mindenféléket beszéltek nekem, amit nem értettem,
hát csak mosolyogtam, mosolyogtam és Alice később azt mondta, nagyon jól tettem.
Ugy megfájdult a fejem, később pedig körül
kellett járnunk mindenfelé, hogy megtekintsük az épületet, de én az egészből csak a
nagy ragyogást, a sok embert láttam, meg
az úszómedencéket, egy sereg éttermet, egy
tornatermet, egy gőzfürdőt, minta lakosztályokat, dohányzókat, egy mozit, villamos fütőszekrényeket, konyhákat, akkorákat, mint
egy-egy sétatér, lifteket, jegesvizet, ami a
falDÓl jött, csapokból, fürdőszobákat, de nem
fehéreket, hanem sokszínűeket, meg kapcsolótáblákat, mindee összekeveredett a fejemben és ó, mennyi tető v o l t A z volt az érzé-
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sem, hogy tucatszámra látom a tetőTcet. A z
egyik tető tenniszpálya volt, a másik étterem, a harmadik kert, a negyedik gyermekjátszótér, hintákkal, homokkal, meg mindenféle játékkal, némelyik tetőn nem vot semmi,
azok a lakosztályhoz tartoztak, azokat teleültették mindenféle növényekkel, kövér embereknek j ó testgyakorlás lesz a gyomlálás,
mondta valaki, mire mindenki nevetett és
volt egy tető, az kuglipólya volt egy másikon pedig csíkos ernyők és virágok díszlettek, az tánchely vök, nekem ugy tűnt,
mintha a szálló egész épülete csupra tető
lett volna, majdnem minden emeleten volt
egy. örültem, mikor vég» volt az egésznek
és végre hazamehettünk és Alice segített
nekem levetkőzni, aztán azonnal lefeküdtem
és az egészből csak az maradt meg az emlékezetemben, hogy mindenki azt mondta, milyen pompás és tehetséges fiu Artie, különösen, ha meggondolja az ember, milyen
fiatal.
Másnap regge! azt mondta Artie, nem kell
bemennie az irodába, mert közgyűlés van,
majd meghallja azután, mit akar tenni érte
a cég. Hanem elviszlek anya, mondta, hogy
megnézd az épületemet úgyszólván az elsőszülött gyerekemet
Ó , Artie, mondtam, az a sok tető.
(Folyt, köv.)

TELEFON RENDEL ESRE
házhoz küldi színházjegyét
•DELMAOYORORSZAC
kiadóhivatala

Apróhirdetések
BÚTOROZOTT

SZOBÁK

Bútorozott
szobát

LAKÁS!

gyorsan és jól kiad
illetőleg talál, ha fel
ad egy apróhirdetést
a
ntlmaqvarflrszftpfca'
Teljesen kúlönbeiáratu tágas, parkettás, újonnan festett szoba 1 vagy 2 személy
részére is kiadó bútorozva, ragv anélkül. Mar* tér
12, em. jobbra.
Magánházban
bútorozott'
(szoba május 1 kiadó, kapukulccsá] egyétt. Kossuth ix>ea 1 6 .

Budapesti értéktfaede sárlat A dollár áresése
a nemzetközi piacokon nyugtalanítóan hatott az
itteni tőzsdén is. Ez a hatás főleg a spekuláció
nagyfokú tartózkodásában nyilvánult meg. A piac
ennek következtében mindvégig üzlettelen volt,
bár nagyobb árlemorzsolódás ma sem fordult elö.
Az irányzat lanyhulásra hajlott és a részvények
nagy része kisebb árveszteséggel zárt A fixkamatozásu papírok piaca kifejezetten lanyha volt
Magyar Nemzeti Bank 124.5, Első Budapesti Gőzmalom 12, Hungária 7, Bauxit 24.5, Kőszén 317,
Salgó 20.7, Urikányt 25, Atheneum 20, Glóbus 17,
Fegyver 67, Ganz 10, Láng 14, Bima 17.9, Ofa Zürich 7, Nasici 71, Hév. 30, Nova 13.8, Tröszt 74, Délcukor 7175, Magyar cukor 73.75, Mezőgazdasági
Ipar 9.2, Stummer 18, Gschwindt 98, Krwusz 65,
Boyal 20, Szegedi Kender 1475, Goldberger 26,
Pamutipar 33, Hungária műtrágya 7.5, Feltem 100,
Buggyanta 18.5, Telefongyár 6.5, Népszöv. köles.
47.5, 1014. évi föv. köles. 35.2, 1916 évi pénztárjegy 0.10, Hadik. 6 százaiéikos 1—5 kíh. 0.16, 5.5
százalékos 8-as 0.14.
Zürichi devimzárl&t Párls 20.38, London 17.84,
Newyork 5012.00, Brüsszel 72.25, Milánó 26.45,
Madrid 44.00, Amszterdam 209.15, Berlin 122.00.
Bécs (hiv.) 72.94, (silling) 54.75, Szófia 375, Prága 15.375, Varsó 58.10, Belgrád 7.00, Brfcarest 3.08.

Lakás - Üzlet

Házat

legkönnyebben el
adhat vagy vehet,
ha meghirdeti a
Délmagyarország
apróhirdetései között

2 szobás modern udvari
lakás ftkrdőwobával májusra kiadó Mikszáth Kálmán
ucea 24.
Két kisebb szoba, konyhás
esetleg
egy
szoba,
előszobás lakást
keresek.
»Méjus t-re« jeligére.

írógépek

nj és használtak, részletfizetés,
re la kaphatók. Szakszerű iavi
tómühely
Garantált minőségit
írógépszalag 2 * 5 Ö .
K E L I E I 1 , Kárász nooa 16
Telefon 18-63.
19

A Magyar Nemzeti Bank hivatalos árfolyamjelentése. Angol font 19.80—20.20, belga 79.16—79.74
oseh korona 16.98—17.08, dinár 7.20—7.70, dollár
568.00—571.00, dán korona 87.80—89.00, kanadai
71
F E S T ,
dollár 469—475, francia frank 22.30—22.50, hollandi forint 232.00—233.40, lengyel zloty 64.45T I S Z T I T
és a lagolosóbban!
64.95, leu 3.40—3.44, leva 4.00—4.26, líra 29.90- legszebben
Lxlct: Károlyi ti. 3. I p a r t
e
l
e
p
;
Tápéi
n. 7. Tel. 30—76
30.20. német márka 135.70—136.60, norvég korona
Gall
ér
tisztítás
8 fillér
100.90—101.90, osztrák schilling 80.10-80.8o, svájci
frank 110.70—111.40, svéd korona 104.20-106.20
Varrólányok kik már szalónban dolqozt'k fölvétetBudapesti terménytőzsde hivatalos árfolyamai. nek Széchenyi tér 7, II. 24.
Ruza tiszai 76 kg-os 14.30—14.50, 77-es 14.60—14.80.
78-as 14.80-14.95, 79-es 15.00-15.15, 80-as 15.15Egy jól főző
mindenes
15.30, felsőtiszai és jászsági 76 kg-os 13.80—13.95. bejárónőt azonnalra felve77-es 13.95-14.10, 78-as 14.10—14.25, 79-es 14 25- szek Vadászná. Margit u.
1440, 80-as 1440—14.45. Pestvidéki rozs és egyéb 8. sz.
6 96—7.05, takarmáányarpa I. 8.70—9.00. felvidéki Kezdő varnSIeányt veszek
sörárpa 10.75—12.50, zab I. 8.00—8.30, tteaéntali
föl házhoz, jelentkezni —
tengeri 6.75-^6.85, korpa 5.90—6.00.
Brüsszeli körút 9. sz. alatt.

DUGASD

Főznifudó
mindenes jó bizonyítvány«
nyal állást kere«. Jelige:
»Azonnal is«.
Nagyobb ismeretséggel rendelkező intelligens
egyén
óvadékkal elsőrendű helybe,
li ékszerész céghez

üzletszerzőnek
felvétetik. Ajánlatot »Biztos megélhetés« jeligére a
kiadóba.
432
Keresek tisztességes bejárónőt délelőttre Somogyi n.
11, Dr. Katonáné.

Jóravaló
mindenes

aki a főzéshez is ért,
azonnalra felvétetik. Jelentkezni reggel 9 ntán.
Somogyi uooa 7. fldszt. 1.
ADAS-VÉTEL

HASZNÁLT
bútort, ruhát és a
háztartásban fölösleges tárgyakat jól
értékesít a
Délmagyarország
apróhirdetései utján

Tavaszi olcsó vásár:
finom fehérnemüek
harisnyák
s
zsebkendők
vászon és asztalnemflek
rövidáruk, csipkék
s 3

Vöf ¿Iqboltban,
Klauzál

t é r <>

92

Jókarban tartott gyermek
sportkocsit keresek Margit
u. 14, I. em.

ElsőrendQ
m
kárpitosmunkák
készítése ós javftáaa. Raktáron:
Rekamlék, garnitúrák, modern
fotelek, ottománok. Olosó árakl
Szedres! fotelAgy.
Módom forma, könnyen kozelhotfl, kényelmes, legolcsóbb P » 9

SxedresI kárpitosnál
Rzt Mihály n. J. Fodor a. sarok.

Treszpad, 55 fafej,
nagyméretű strandkabint keresek. Aranka hölgyfodrász
Iskola 2:1.

ERNYŐK 8» 4.80-tól,

áthúzások, javítások, átalakítások, napernyők hozott
anyagból is készülnek

Steiner

Józsefnénál,

Kölcsey n. 12. Gázgyár iro.
dával szemben.
177
Kérem aa>n urat. ki kedden ötkoi- nem jelent meg,
írjon »Diszkrét á t jeligére.

