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és miért nem állanak élő egyszerű és világos relés kérdésében a francia
álláspontnak
kezdeményezéssel, miért nem szolgáltatnak megnyerje és ígéretet kapjon a Kellog-pakpéldát a vámok leszállítására, a korlátozások turmnak olyan módosítására, amely „bizomegszüntetésére és a pénzpiac ingadozásai- nyos esetekben" feloldja Amerikát a semleveget értele és mikor ezeket a sorokat írjuk,
nak kiküszöbölésére? De különös, nagyon gesség kötelezettsége alóL Ezért van az,
MacDonald valamelyik nagyon kényelmes
különös, hogy Amerika, a világnak legerő- hogy most mindenki örül a washingtoni táróceángőzös fedélzetén útban van Anglia
sebben védvámos országa mondja most, gyalások „eredményének." A gazdasági kérfelé. Herriot még egy-két napra Amerikában
hogy tulmagas vámtarifák mérséklésére van désekben nem határoztak ugyan, de Anglia
maradt, további amerikai tartózkodása azonszükség és az amerikai elnök foglal állást a örül, mert megmentette a presztízsét, kapott
ban már aligha fog változtatni a washingtoni
pénzpiac stabilizálása mellett, aki három szép elvi kijelentéseket és Amerika nem fog
megbeszélések eredményein. Ezek az erednappal előbb támadta oldalba a fontot és az
távolmaradásával tüntetni a londoni világmények abban a nyilatkozatban vannak leangol ipari kivitelt a dollár u j értékelési gazdasági konferencián. Franciaország örül,
fektetve, amelyet az amerikai elnök és az
alapjának hirdetésével
mert Amerika nem foglalt véglegesen állást
angol premier az utóbbinak Washingtonból
feltétlen
leszerelés
mellett,
hanem
És még egy furcsa jelenségük van ezek- a
történt távozása előtt adtak ki. Azt mondja
hajlandó
a
biztonság
kérdéséről
disnek
a
washingtoni
szép
napoknak.
Miért
kelez a nyilatkozat, hogy formális megegyezés
kussziót
folytatni.
Amerika
pedig
örül,
lett
Herriotnak
késve
érkezni
Washingtonba
nem jött ugyan létre, de az angolszász világ
mert
nem
kötötte
le
magát
semmiféle
tekinés
miért
nem
volt
számára
fontos,
hogy
résztpolitikai életének két vezető egyénisége
tetben és folytathatja azt a pénzügyi politivegyen a gazdasági megbeszéléseken? Himegállapodott a követendő gazdaságpolitika
kát, amelyet még egy hét előtt Angliában
szen igazán tőle, vagy tőlük függött találkoelvei tekintetében. Egyetértenek abban, hogy
ugy
értelmeztek, hogy az nem egyéb, mint
zásuk
időpontjának
megszabása.
És
miért
a mai depresszióval szemben az általános
a
washingtoni
megbeszélések előzetes megkellett
a
gazdasági
nyilatkozatot
csak
Rooseárszínvonal emelése elsőrendű alapszükséglete az egész gazdasági életnek. Hogy ez el- velt és MacDonald nevében kiadni és miért hiúsítása. Mindenki örül, csak a sokat szenvedett és gazdasági válságban vonagló világ
érhető legyen, fontos gazdasági és pénz- hiányzik róla Herriot zsirója? Szinte az a
közvéleménye
kérdi, hogy mikor lesz már
színezete
a
dolognak,
mintha
mindezek
a
ügyi intézkedésekre és u j kereskedelempolikérdések Franciaországnak nem
volnának végük a meddő tanácskozásoknak és konfetikai irányokra van szükség. E l kell hárítani
a kereskedelem útjából az eléje tornyosuló fontosak és mintha Herriot látogatásának csak renciázásoknak és mikor érkezik el végre a
akadályokat, a tulmagas vámtarifákat, a kon- az lett volna a célja, hogy Amerikát a lesze- komoly, elhatározó jellegű cselekvések ideje?
tingensek rendszerét, a devizakorlátozásokat. A központi bankok közös intézkedéseit ki kell terjeszteni a hitelékre és a megteremtendő uj hiteleket forgalomba kell hozni.
Az üzleti élet fellendülésére alkalmas viszonyokat kell teremteni és ehhez a kormányok
hasznos beruházásokkal nagymértékben hozAz amerikai tanácskozások bizonytalan eredményei
zájárulhatnak. Mindezek mellett helyre kell
(Budapesti tudósítónk telefon Jelentése.) Was- nem szerelhet le. Ez a válasz olyan világos
állítani a nemzetközi pénzpiac egyensúlyát,
mert a szakértők tapasztalata szerint a pénzek hingtonból jelentik: A washingtoni francia de- volt, hogy Roosevelt helyesebbnek találta, h a
más témákra tér át és a háborús tartozások
és pénzeszközök ingadozása és bizonytalan- legátusok körében csütörtökön már nyoma sem
volt annak a nagy lelkesedésnek, amellyel a
sága egyik okozója a válságnak. Ha pedig franciák a biztonsági kérdésben elért állítóla- problémáját tette szóvá, Roosevelt és Herriot
csütörtöki tanácskozásának fontosabb eredménem tudná valaki, vegye tudomásul, hogy gos eredményeket fogadták. Most már ugy a nyeképen az amerikai kormány most már elvmindezek a kérdések szerepelni fognak a francia megbízottak, mint a hivatalos ameri- ben hozzájárult ahhoz, hogy a háborús tartovilággazdasági értekezlet napirendjén, ame- kai körök látják, hogy milyen nagy nehézsézások problémája is szőnyegre kerüljön a külyet junius 12-re hívnak össze Londonba. Rö- gekkel kell megküzdeni, ha az elveket gyakorszöbön álló londoni világgazdasági konferencián, ami ellen Amerika eddig mindenkor a
viden: azt határozták Washingtonban, hogy latilag is érvényesíteni akar iák — R o o s e legerélyesebben tiltakozott. Azok a kombinámajd máskor határoznak. Mintha ezt a gya- v e l t világosan és félreérthetetlenül értésére
ciók, hogy Amerika haladékot ad az európai
korlatot a háború óta eltelt esztendők törté- adta a franciáknak, hogy a biztonsági paktumhoz csatlakozás csak akkor következhet be, ha adósállamoknak a junius 15-én esedékessé vánetéből már nagyon is ismernénk.
most már azok az európai államok is megkezló háborús tartozások megfizetésére, hamar
szétoszlottak. A Fehér Ház szpikerje csütörtöMegdörzsöljük a szemünket és felvetjük a dik a tényleges leszerelést, amelyek eddig előlkön délután kijelentette, hogy az amerikai korkérdést: csakugyan ez volt a washingtoni jártak a fegyverkezési versenyben. Rooseveltmány elvárja, hogy az adós államok junius
szép napok programja és ezért kellett az an- nak ez a nyilatkozata egyszerre nyilvánvalóvá
tette a nehézségeket. A francia szakértők azt
15-ig pontosan eleget tesznek fizetési kötelegol miniszterelnöknek átvitorlázni az újvilág válaszolták, hogy Franciaország a jelen pillazettségüknek.
földjére? Hiszen mindazt, amit az Egyesült natban az európai feszültségre való tekintettel,
Államok elnökével megtárgyalt, két esztendő
óta állandóan lehet olvasni a legutolsó vidéki gazdasági érdekképviselet évi jelentéseiben, határozati javaslataiban és illetékes kormányhatóságokhoz intézett felterjesztéseiben. Csakugyan most jöttek rá azok, akik a
világ sorsának intézői gyanánt szerepelnek,
Feloszlott a Stahlhelm
azokra a közkeletű igazságokra, amelyeket
(Budapesti tudósítónk telefon jelentése.) Bermár a pályája legkezdetén álló közgazdasági
tétek áthidalása érdekében. A politikai k^rök
újságíró is tud és állandóan ismétel? És ezek- linből jelentik: Az acélsisakos szövetség ma szerint kétségtelen a megegvezés. A kalolíkns
nek a kérdéseknek további tárgyalására és feloszlott. S e 1 d t e munkaügyi miniszter, az egyház és a nemzeti szocialista párt között is
küszöbön áll a béke végleges megkötése. A
megvitatására kell két hónap múlva ujabb acélsisakos szövetség országos vezére csütörtökön este a Drezdában tartott nagygyűlésen benémet katolikus püspöki kar a jövő hét elején
világgazdasági konferenciát összehívni? Vagy
jelentette, hogv a Stahlhelm Szövetséget felnyilatkozatot tesz közzé, amelyben leszögezi a
pedig azért kellenek az utazgatások, a tár- hívta, hogy lénienek be a nemzeti szocialista
katolikus egyházak viszonyát a nemzeti szogyalások, a konferenciák, mert határozni nem
pártba. Beszédében Seldte azt hangoztatta, cialista párthoz és megállapítja, hogv a katotudnak, azért-e, mert ahány ilyen megbeszé- hogy H i t l e r nemcsak a német forradalom
likus egvbáz tanításai nem keresztezik a nemlést eddig folytattak, akár svájci fürdőhelye- hanem a német jövő vezére is és ezért a mai
zeti szocialista párt programját. A kormányhoz
ken, akár európai fővárosokban, akár Was- nappal a Stahlhelm Szövetség szervezetét Hitközelálló lapok szerint ez a nyilatkozat a Vatihingtonban, mindig hiányzott a felismerés ler rendelkezésére bocsátia. Seldte végül felolkán jóváhagyásával jelenik meg.
következményeinek konzekvens levonása: a vasta közleményét, amelyben a szövetség tagjait a nemzeti szocialista párthoz való csatlacselekedet? Ha tudják, hogy a nemzetközi
Letartóztatták
gazdasági élet útjában álló barrikádok az kozásra szólította fel.
Brüning
nagybátyját
A
német
nemzeti
párt
és
a
nemzeti
szociaakadályai a gazdasági élet fellendülésének,
lista
vezetők
között
csütörtökön
állandóan
Berlin
április
27.
A
Börsen-TCurir kölni jemiért tanácskoznak fölösleges módon tovább
folytak a tárgyalások a két párt közötti ellen- lentése szerint a Görreshaus laDkiadó-részvénv-

n washingtoni szép napok

II londoni konferencián
a háborús tartozások kérdése is szőnyegre kerül

A német püspöki kar
kibékül Hitlerékkel
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Férfi kalapok
társaság ellen indított bűnvádi eljárással kapcsolatban többek között letartóztatták B r ü n i n g volt kancellár nagybátyját is, Brfln i n g bankigazgatót. A lapkiadóvállalat nagyösszegű állami kölcsönöket kapott és ezzel
kapcsolatban indult meg az eljárás a vállalat
vezetősége ellen. Már napokkal ezelőtt letartóztatták a vállalat vezérigazgatóját, M a u s
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fókonzult és S t o c k i konzult, a vállalat igazgatóját. Szerdán a rendőrség letartóztatta a
Görreshaus igazgatóságának több tagját, igy
M ö n n i n g ar. igazgatósági elnököt, aki a
rajnavidéki centrumpárt elnöke és Brüning
bankigazgatót, a vállalat íelügyelőbizottságának elnökét

A munkásság málus 1-i ünnepe
^

Az Idén nem lesz általános munkaszünet

Budapest,
április 27. A magyarországi szakszervezeti tanács végrehajtó bizottsága tegnap
foglalkozott a május elsejének megünneplésével Az ülés határozata után a végrehajtó bízott
Kág
felhívással
fordult a
munkássághoz,
amelyben kijelenti, hogy az idei május elsejei
munkaszünetnek az elháríthatatlan
gazdasági
szükségszerűség
kényszerű
korlátokat
szab.
Vannak egyes üzemek és szakmák — mondja
a határozat —, amelyekben elháríthatatlan
okok miatt munkaszünetet az idén május elsején tartani nem lehet. Azonban ezekben a
szakmákban és üzemekben is
hosszabb-rövidebb ideig tartó munkabeszüntetéssel
demonstrál a
munkásság.
A nyomdászmunkásság ugy határozott, hogy
nem akarja súlyosbítani a mai nehéz helyzetet, ezért a nyomdászok
az idén május
elsején dolgoznak.
A
nyomdászok
negyedórás
munkaszünetet
tartanak
május elseje megünneplésére. A lapok kedden tehát megjelennek.
Nem tartanak munkaszünetet a szállítómunká-
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sok sem, tekintettel arra, hogy sok a költözködés.
A „Budapesti
ÉrtesitŐ"
a kővetkező közlést
adta ki: A szociáldemokrata párt és a szakszervezeti tanácshoz tartozó szakszervezetek
május 1-ét ugy, mint minden évben, az idén
is megünneplik.
A fővárosban öt, a környéken
öt, a vidéken pedig 16 városban kért a munkásság ünnepély megtartására engedélyt és
ezeket az ünnepségeket
a hatóságok
engedélyezték is. Altalános munkaszünet
ebben az évben május 1-én nem lesz, a munkaszünetet
a
szakszervezeti
tanács kötelékébe tartozó szervezetek az adott viszonyokhoz
mérten
tartják
meg. A szociáldemokrata párt értesülése szerint hétfőn a gyárakhnn
és a legtöbb
üzemben
munkaszünet
lesz. A napilapok
május
1-én
ezúttal megjelennek.
A nyomdai munkásság a
munkásság május elsejei ünnepélyének tartama alatt tüntető módon negyedórás
munkaszünettel
juttatja kifejezésre a munkássággal
való együttérzését.

4 magyar kereskedelem világszerte
elismeri nevet vivőit ki magának"

A pénzügyi bizottság letárgyalta a kereskedelmi tárca költségvetését
Budapest, április 27. A pénzügyi bizottság
ű g r o n Gábor elnöklésével csütörtökön délelőtt a kereskedelmi tárca költségvetését tárgyalta.
G ö r g e y István előadó ismertette a tárca
költségvetését. Utalt arra a kedvező szituációra, amely remélhetőleg azzal fog bekövetkezni, hogy a nemzetközi világgazdasági konferenciát megtartják. Kereskedelmi politikánkban máris mutatkoznak eredmények: a téli hónapokban is fölösleggel zárult ' kereskedelmi
mérlegünk. Ez az egységes vezetésnek és azoknak a szerződéseknek köszönhető, amelyeket a
kormánynak sikerűit megkötnie, örvendetes
kezdeményezést látunk a közmunkák megindításában is.
Bod János
szerint a legfontosabb: minél több beruházást.
A gazdasági élet megindításának ez az egyik
előfeltétele. Komoly munkaalkalmak kellenek.
Különösen fontos az utépités. A bekötö utak
a gazdasági fejlődéshez
elengedhetetlenek.
Szükség van az ipar átszervezésére is. Ne ijedjünk meg a kartelgondolattól, mert a kényszertársulatok megmenthetik az összeomlástól az
egészséges ipart. Léptessék életbe az iparfejlesztési törvényt.
A kereskedelempolitikában károsnak tartja
a kontingentális rendszert Ez ellen feltétlenül
állást kell foglalni.
Foglalkozott az autó és a vasút versenyével
is. Bámutatott aiTa, hogy az autóknak az útépítés terheinek viselésében nagyobb arányban kell résztvenniök.

ződés jól működik. A súlyos csehszlovák gazdasági bajok és ugylátszik a francia politikai
befolyás idehozza a cseh delegációt tárgyalni
a kereskedelmi szerződésről.
A némst kérdés ma még teljesen homát/ban van.
Meggyőződése szerint azonban ennek az elzárkózási politikának előbb-utóbb engednie kell
ridegségéből.
A Máv. beruházásait kevésnek tartja.
Fábián Béla
a kisipar és a kiskereskedelem általános helyzetét teszi szóvá. Védelmet kér a kisegzisztenciák számára, akik a polgári társadalom határőrei. Külföldi versenyképességűnk biztosítására szükségünk van az* államvasuti tarifák csökkentésére.
Bíró Pál
rezignációval hallja azokat a hireket, amelyek
a kereskedelmi tárca mai összetételének megszüntetéséről szólnak. A kereskedelem, az
ipar és közlekedés egybe tartozik és ezt nem
elégítheti ki kisebbségi védelem.
Schandl Károly
azokkal az államokkal szemben, amelyek több
árut hoznak be Magyarországra, mint amenynyit tőlünk vásárolnák, ki- és beviteli kiegyenlítő megállapodás létesítését sürgeti.
F a r k a s István a kisipar intenziv támogatását s a közmunkák megindítását sürgeti.

Fenyő Miksa
uj politikai államtitkári állást kér a kereskeMagas vasúti tarifákkal a Máv. bevédelmi minisztérium számára.
teleit fokozni nem lehet.
Homonnay Tivadar
Farkas Elemér
kedvezményt kívánt a vasúti tarifában azok- nem helyesli a gazdasági tárcák összevonának, akik nem tömegszállitások idején szállítsát.
Az
ipartestületi
alakulások
leheják áruikat.
tőségének szándékos megnehezítését kifogáBeck Lajos
solja és kifogást emel az ellen is, hogy ujaba magyar—osztrák kereskedelmi szerződésről ban a kisipari hitelek folyósítása megszűnt.
beszélt. Bár a folyó év első negyedében
A Máv. tarifapolitikájának az élethez
Ausztriába való kivitelűnk 9 százalékvaló alkalmazását sürgeti. Lehetetlen
kal csökkent,
fenntartani a mai magas telefondijamégis alapos remény van arra, hogy a szer- .V
kat.

Farkas Tibor, Csillcry .Vndrás, Kozma Jenő
és Temeaváry Imre szólalt még fel, majd
Fabinyi Tihamér
kereskedelmi miniszter válaszolt az elhangzott
felszólalásokra.
Utal arra, hogy a transzferpénxekből kőlcsőn vett 15 millió pengőt beruházásokra for-|
ditják. Szükségesnek tartja nj úttörvény meg-f
alkotását. Igen sok bekötő utat létesítünk olyan;
helyeken, amelyek eddig elzárt területek voltak" a forgalomtól. A kisiparral is behatóan fog-»
lalkozik. A háztatarozási kedvezményekről szol-«
va megállapítja, hogy ilyen messzemenő kedvezményeket biztosító rendeletet nálunk eddig
még nem bocsátottak ki. A telefondijak és a
postai viteldijak nem drágák, csak nem tud-i
juk megfizetni. Általános
dijmérsiklrsi
nem
tud kilátásba
heluezni. Ha a gazdasági élet beteg, mint általában világszerte, hiánymentes
államvasutat kívánni képtelenség. A jövő a
motoros
vonatoké,
és a
smautóké. Ezért
a
transzferalapból
kapott
pénzek
jelentékeny
részét
erre fordították. Probléma a
Máv. és az autó versenye.
Ez
a legnehezebb kérdések egyike. Az élet halad,
az autóé a jövö s talán az autótól is elhódítja
a teret a technika egy tökéletesebb eszköze.
Minden észszerű módon kivitelűnk fokozására
törekszünk.

Németország
elzárkózó
álláspontja
bizonyos
elhatározásokat
tesz
szükségessé számunkra
az irányban,
amely
a mi közgazdasági
életünknek
a legelőnyösebb.
A kereskedők sorsa rendkívül mostoha különböző közismert okok miatt. A magyar kereskedelem
igen nagy érdemeket
szerzett, világszerte
elismert,
nevet
vivott
ki
magának. Egész sereg tőrvény javaslat van munkában, némelyik mint a vásárok szabályozásáról szóló, a parlamentben már be is nyújtatott
Az idegenforgalom
uj törvénytervezete
már elkészült. A kisipari hitel kérdését letárgyalták
s az egymillió pengő, amelynek fele a vidéket
cle a fővárost illeti, remélhetőleg már a legközelebb rendelkezésre áll.
Ezután a bizottság részleteiben is letárgyalta
és elfogadta a kereskedelmi tárca költségvetését.

Í

Masirevich he'yére
Barcza György kerül a Népszövetséghez
Budapest, április 27. A népszövetségi magyar
delegáció vezetője tudvalevően T á n c z o s Gábor tábornok, egyik megbízottunk pedig Mas i r e v i c h Szilárd prágai magyar követ volt„
Most arról értesülünk, hogy Masirevich helyét
B a r c z a György vatikáni követ veszi át és a
május első napjaiban tartandó népszövetségi
ülésen már ő szerepel, mint magyar megbizott.

KASS
KÁVÉHÁZ
MAJUf 1I - E T Ö-L

UJ ZENEKAR
Ui olcsó árak I

T
Záróra
naponta reggel 4 órakor I
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Szegeden a 6 - 7 éves iskolásgyerekek
egy százaléka fertőző tuberkulózisban szenved,

tabletta

8—10 százaléka pedig kezelésre, vagy megfigyelésre szorul

enyhe é9
megbízható
hashajtószer.

Megdöbbentő adatok az egyetemi járványbizottság jelentésében
(A Délmagyarország
munkatársától.)
A szegedi egyetem, mint emlékezetes, az elmúlt évben járványbizottságot
alakított, hogy segítségére legyen a város egészségügyi hatóságának
a járvány-fészkek felkutatásában és a járványos betegségek elleni védekezés intézményes
megszervezésének előkészítésében. A bizottság
komoly munkát végzett, különösen a tüdővész
terjedési okainak felkutatása körül és munkájának eddigi eredményéről most részletes jelentésben tájékoztatta a város hatóságát A figyelemreméltó jelentés többek között a következőket mondja:
— A város diszpanzerje csak
felnőttekkel
foglalkozik,
gyermekekről
gondoskodás
eddig
nem történt. Arról nincs határozott képünk,
hogy a város gyermekei milyen arányban fertőzöttek tuberkolózissal,
illetve milyen mértékben betegek. Az egyetemi gyermekklinika körülbelül félév óta rendszeres vizsgálat alá veszi a város iskolás gyermekeit. Eddig 1000 hathét éves gyermeket vizsgált meg részletesen és
megállapította, hogy
a hat-hét évesek 1 százalékánál
berkulózisnak
olyan súlyos
mutatkozott,

a tuformája

ami szükségessé tette a gyerekek azonnali elkülönítését és kezelését, 8—10 százaléka pedig
olyan stádiumban van,
hogy
elkülönítésre
nem, de állandó megfigyelésre, ellenőrzésre,
esetleg kezelésre szorul.
— Az egyetem járványbizottsága az elszomorító adatok birtokában elhatározta, hogy

szakbizottságot

alakit,

amely a munka további folytatását szorgalmazná. A szakbizottság elnöke dr. Kramár
Jenő
egyetemi tanár, a gyermekklinika igazgatója,
tagjai dr. Waltner
Károly egyetemi magántanár és dr. Petrányi
Győző egyetemi tanársegéd.
Megállapítja az átirat, hogy a
tuberkulózis
fertőzés forrása a család, a gyermekek esetében elsősorban a beteg szülő. Az eddigi vizsgálatok azonban egy másik fertőzési forrásra
mutatnak. Minden 100 hat-hét év közötti iskolábajáró gyermek között egy olyan akad,
aki fertőző.

Az iskola ily módon komoly
fertőzési
torrásl jelent azoknok a
gyermekeknek
a
számára,
akik egészséges szülőktől származnak és egészségesen kerülnek az iskolába. Ez
a veszély
aránylag még nagyobb, mint a családi fertőzés veszélye, hiszen mig a beteg szülők inkább
csak saját gyermekeik számára jelentenek veszedelmet, egy súlyosabb tbc-ben szenvedő iskolásgyermek egy egész osztályt fenyeget. E
veszély elhárítása csak ugy lehetséges, ha az
ilyen gyermekeket felkutatjuk és a gyógyulásra alkalmas helyen elkülönítjük.
De nagy jelentősegei bír a gyermekek annak a nyolc-tíz
százalékának a felkutatása is, akiknek baja
könnyebb természetű és társaikat ezidőszerint
nem fertőzi. Ezeknél ugyanis megfelelő kimélettel, jobb táplálással (tejakció), többnyire elérhetjük azt, hogy betegségük megnyugodjék,
vagy ha a rendszeres ellenőrzés folyamán mégis rosszabbodást konstatálunk, ártalmatlanokká tehetők, még mielőtt társaikat fertőznék.

-MOZIM a játszik

Brigitte Helm és Hans
Brauswetter főszereplésével

Belvárosi

Marathoni futó

— E veszély ellensúlyozására tervünk —
folytatja az átirat— a következő lenne: 1. A
felderítő munka folytatása
és befejezése. A város területén 5000 meg nem vizsgált gyermeket
JtftilmadaltetMkigai. Ily módon a város területén
élő 6—Ji4 éves iskolás gyermekekről pontos
személyszerinti katasztert tudnánk felállítani,
ameiiL aj»siEjátIk'»eaná minden további munkának. 14 éven tul a munkát a város tüdőbeteggondozó vehetné át. A szükséges anyagi kiadások körülbelül 500 pengőt tennének ki.
2. E kataszter birtokában a gyermekklinika
hajlandó lenne arra, hogy Szeged belterületének 6—14 éves iskolás gyermekeinél az évenkinti felderitő szolgálatot elvégezze s azokat állandó ellenőrzés alatt tartsa addig, mig a város

Teljesen
ártalmatlan.

Minden gyógyszertárban kapható.

küldte vissza és azzal a tanács a csütörtöki ülésén foglalkozott. A főorvos elismeri az egyetemi járványbizottság munkájának nagy értékét
és javasolja, hogy a város hatósága
bocsássa
a bizottság rendelkezésére
a szükséges
anyagi
eszközöket, ha nem is teljes összegében a kért
a végleges iskolaorvosi
intézményt
2000 pengőt, hanem mérsékeltebb összeget, miki nem építi. E munka személyi és dologi ki- vel igen fontos egészségügyi érdekek fűződnek
adásai évente körülbelül 2000 pengőre tehetők. a megkezdett munka folytatásához.
Végül kéri a járványbizottság, hogy a 2000
Dr. vitéz Szabó Géza tanácsnok azt javasolpengőt már a jövő évi költségvetésbe
állítsa be ta, hogy a polgármester azonnal utaljon ki háa város. A felderitő munka befejezése után az romszáz pengőt a kutató munka folytatásáadatokat és a gyermekek tbc-védelmét célzó nak költségeire és hívja fel a pénzügyi bizottrészletes munka tervét a bizottság a polgár- ság figyelmét arra, hogy a jövő évi költségvemester elé fogja terjeszteni.
tés összeáll itása
alkalmával
gondoskodjék
A polgármester a tiszti főorvosnak adta ki a j megfelelő összeg előirányzásáról.
jelentést véleményezés céljából. A főorvos most j A polgármester elfogadta a javaslatot.

Pipás

Pisla

asz iiélölábla

elötí

Csütörtökön
a két gyilkosság
iratait
ismertették,
pénteken folytatfák
a tötárgyalást
— JSaay tömegek
várták
a vádlottakat
ax Ítélőtábla
épUlete
előtt
(A Délmagyarország munkatársától.) Hatalmas tömeg várakozott csütörtökön reggel az
ítélőtábla előtti térségen arra a sötétzöld rabszállító kocsira, amelyben Pipás Pistát és hat
társát szállították a Csillagbörtönből az Ítélőtáblai tárgyalásra. Eleinte csak egy-két ember álldogált az épület előtt, kíváncsiskodva és
nézegetve a kivezényelt rendőri készültséget.
Aztán mind többen és többen álltak meg a
szemközti járdán: piacról és piacra siető aszszonyok, munkanélküliek, gyerekek, mig végül az egész térség feketéllett az embertömegtől.
Kilenc óra is elmúlott már, a rabszállító kocsi még mindig nem volt látható. Végre negyedtiz tájban kibukkant a kocsi a Margit-ucca torkolatában. A kocsi mögött és mellett fegyveres őrök lépkedtek.
A rendőrök alig tudták visszatartani a
kíváncsiakat, akik a kocsi körül tolongtak,
amikor az megállott az épület kapuja előtt.
Elsőnek a fegyőrök szálltak ki, utána sorba
a vádlottak: C s á s z á r József, H o r v á t h
B e n d e János, B ö r c s ö k Imre, B ö r c s ö k
Imréné, D o b á k Antalné, V e c s e r n y é s János és vépül, babos szoknyában, fekete fejkendőben: Pipás Pista. A tömeg hangos morajjal
fogadta Pipás Pistát, sokan kiabállak és igyekeztek egészen a kocsi közelébe férkőzni. Azonban a fegyőrök és a rendőrök hátraszorították
a tömeget. Pipás Pista megvető pillantással
mérte végig a tömeget és ezután, szinte futva
ment be az épületbe. A tárgyalótermet addigra
megtöltötte a hallgatóság.
A vádlottakat
sorba leültették, még pedig a gyilkosságok
időrendi sorrendje szerint: elől ültek a B ö rc s ö k-gyilkosság részesei, hátrább
Dobák
Antal gyilkosai és a két társaság között, mint
összekötő: P i p á s Pista.
Nemsokkal később bevonult a tanács. Kov á c s Rókus tanácselnök első szavait
a hallgatósághoz
intézte.
— Felszólítom a hallgatóságot — mondotta
—, hogy a tárgyalás ideje alatt rendesen és
csendesen viselkedjék, a tárgyalás nyugodt fo-

lyamatát ne zavarja tetszés, vagy nemtetszés
nyilvánítással. A törvény megadja az elnöknek
azt a jogot, hogy a rendzavarót rendreutasítsa,
esetleg kiutasítsa, vagy kivezettesse, a súlyosabban vétőket le is tartóztathatja. Remélem
azonban, — folytatta az elnök —, hogy erre sor
nem kerül. Bízom a hallgatóság intelligenciájában, fegyelmezettségében.
— A bíróságra itt nehéz feladat hárul ^
folytatta —, mert a vádlottak közül öttel szem-ben élet és halál kérdéséről kell dönteni. Hét
vádlott van összesen, a bünügv tárgyát tulajdonképpen két egyén ellen, különböző időben
elkövetett bűncselekmény képezi. Ez a két bűncselekmény nincs egymással összefüggésben,
hogy a bíróság mégis együtt tárgyalja a kettőt,
annak oka az, hogy a vádlottak közül az c"viV,
R i e g e r Pálné, akit Pipás Pistának, Pipás
Viktornak is neveznek, mindkét ügyben vádlottként szerepel. Három vádlott a Börcsök-,
másik három vádlott pedig a Dobák-ügyben
van érdekelve. Valamennyi vádlott fogva van,
közülük öt jelenlétére szükség van, mert mindegyike 10 évnél hosszabb időre van elitélve.
Vecsernyés és Börcsök Imre jelenlétére szűkrég nincs, rle ugy látom, hogy mind a hét vádlott jelen van.
Az elnök ezután közölte, hogy a vádlottak
személyi adatainak felvétele következik.
Pipás Pistánál
ez így játszódott le.
— Rieger Pálné! — szólította az efnWfc.
— Itt vagyok — felelte.
— Ugy-e magát hívják Pipás Pistának, Pipás Viktornak?
— Engemet. Én vagyok az,
— Hány éves?
— fttvén.
— Talán nincs is annyi. A törvényszéki tárgyaláson még csak 47 volt.
— Lehetséges, nem is tudom biztosan . . .
— Szóval 47. Gyermeke van?
— Van egy l á n y o m . . . Meg egy unokám . . .
— Ebből azt következtetem — folytatja az
elnök —, hogy leánya férjnél van.
— Igen, azt hiszem.
— Mi a foglalkozása?
— Földműves.
— Van földje?
— Nincs.
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— Akkor tehát földműves-napszámos, vagyontalan.
— Igen.
Ezzel Pipás Pista személyi adatainak felvétele befejeződött, az elnök pedig felszólította
dr. H o r á n s z k y Miklós előadót, hogy
ismertesse a bünügyet
Az előadóbiró terjedelmes aktacsomót tett
maga elé és hozzáfogott, hogy az egész hatalmas és borzalmas bűnesetet ismertesse. Először arról beszélt, hogy mikép fogadta fel a
szőr arról beszélt, hogy' mikép fedte fel a véletlenül kihallgatott veszekedés a régi bűnöket,
azután ismertette a gyilkosságokat. Szavai nyomán feltárult az ügy minden borzalma, megelevenedett az öreg, csendes Dobák Antal, aki
mit sem sejtve ballagott hazafelé, ahol már
várta kötéllel a kezében Pipás Pista; megelevenedett B ö r c s ö k József, aki sietett ki az istállóba nyugtalankodó lovaihoz és egy perccel később már nyakán feszült Pipás Pista kötele.
A vádlottak magukba roskadva, csendesen
hallga ttak.
Háromnegyed kettőre befejeződött az iratok
ismertetése és az elnök a tárgyalás folytatását
péntek reggelre
halasztotta.
A tárgyalás ideje alatt az épülettel szemben
állandóan hatalmas tömeg táborozott A tárgyalás végére oly hatalmas tömeg gyűlt egybe, hogy elállták az utakat mindenfelé. A tömeg Pipás Pistát akarta látni. Amikor megplent a kapuban, a tömeg kiáltozni kezdett.

ÍIvorsan beszálltak a kocsiba, a kocsis a lovak

közé csapott és a zöld rabkocsi vágtatva elindult a Csillagbörtön felé. A kocsi után nagy tömeg haladt, fegyveres fegyőrök szorították
vissza.

Szociáldemokrata indítványok
a szombat) közgyűlésre
¡fA Délmagyarország
munkatársától.)
A szombati közgyűlés napirendje csütörtökön két indítvánnyal és egy interpellációval bővült. Az
indítványokat Olejnyik
József nyújtotta be, az
interpellációt pedig Lájer Dezső intézi a. polgármesterhez.
Olejnyik első indítványában a
Kolozsváritér parkírozásának
elrendelését kéri, a másodikban pedig azt indítványozza, hogy a közgyűlés rendelje el a külvárosrészek
forgalmasabb uccáinak
száraz időben való
rendszeres
locsoltatását.
Lájer Dezső interpellációja igy szól:
„Van-e tudomása a polgármester urnák arról, hogy egyes iskolákban a
tandijhátralékos
tanulókat
az iskola igazgatója
azzal küldi haza. hogy amennyiben
a
tandijhátralékot
a
meghatározott
időpontig
be nem fizetik, az iskolát sem látogathatják.
Tekintettel arra, hogy
ma számos olyan szülő van, aki munkanélkülisége, vagy megfelelő kereset hiánya miatt a
tandijat pontosan a legjobb akarat mellett
sem fizetheti meg, milyen intézkedést szándékozik a polgármester ur tenni, hogy az ilyen,
kulturánkat mélyen sértő és a tanulni akaró
gyermekeket bántó üzeneteket mellőzzék az iskolaigazgatók?"
f —
—
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fillérért

lakását szépítheti.
Időt, pénzt és munkát takarit me«r, ha ajtó,
ablak rézvereteit, kilincseit nikkelozteti.
Fémtisztiló nélkUl is mindig fényes, mert nem
oxidálódik, piszok nem tapad rá, tehát higiénikus. Kilincsenkint — Törettel — szereléssel

30 fillér.
BARNA ENDRE
vas-, acél- és késárugyár galvanizáló

osztálya

Cserzy Mihály ucca 1. TeL 12-71

1933 április 4.
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a rádió műsorában küszöbön álló érdekes ujításokról közöl bő nyilatkozatokat. Az nj lap
előkelő helyen áldoz Kozma Andor elhunyt
nagynevű költő emlékének.
A
f V A 0M| A
finn Európahangverseny, a Mátyásföldi
j 4 H r i 5 4 repülőtéri helyszíni közvetítés, a hét operaközvetítései szerepelnek a lap hasábjain érdekes
ismertetésekkel.
Ezenkívül gazdag szépirodalmi rész, a belés külföldi rádió legújabb eseményei, részletes
műsor, a műszaki részben: egy u.í rövidhullámu vevőkészülék építési rajza és több más kic^észitó cikk.
A Rádióélet ára példánvonkint 30 fillér. Kapható minden trafikban és újságárusnál. Havi
előfizetési dija csak 1 pengő.
Kiadóhivatal: Budapest 1V> Károly királyát 10.

ElöftzeíOayüfiölc
/elentkezzenek
H ' ^ e / f i írorfdfcon, T/.s ~a r.eifo* Utfml

Manyar

73- ss,

»E mai viszonyok között
nincs észszerűbb befektetés, mint az idegenforgalom
feltételeinek megteremtése«
(A Délmagyarorsz'ág
munkatársától.)
Pásztor József ismeretes indítványa, amelyben az
idegenforgalom előfeltételeinek megteremtését szorgalmazza és amelyben felsorolja a legsürgősebb tennivalókat, mindenütt érdeklődést keltett. Sokat foglalkoznak vele a városházán is és a jelek szerint végre megindult a
komoly munka az elmulasztottak pótlása és
helvrehozása érdekében.
Berzenczey
Domokos műszaki főtanácsos, a
mérnöki hivatal vezetője, aki egyideig élén állott az idegenforgalmi hivatalnak, az indítvánnyal kapcsolatban a következőket mondotta:
— Teljesen egyetértek az indítvánnyal abban, hogy az idegenforgalom
egyik
legfontosabb tényezője a vizi- és a strandélet.
Erre a
célra Szeged jelenlegi strandja, amely husz,
vagy talán még húsznál is több részre szeletelte szét a Tisza ujszegedi partját, nem alkalmas. Éppen ezért nagyon kívánatos lenne, ha
a város kezelésbe venné és tervszerűen kihasználná azt a kincset, amelyet a természettől
kapott ajándékba. A városi strandfürdő azonkívül, hogy idegenforgalmat vonzana Szegedre, értékes jövedelemforrása is lenne a városnak. Véleményem szerint azonban maga a folyó vize, bár az sok ember igényeit kielégíti,
egymagában mégsem elég. A Tiszával kapcsolatban állóvizi
strandra
is szükség van. Ez a
megoldás vezette
Budapestet, Esztergomot,
Győrt, amikor a meglévő folyóvízi strandon
kivül állóvizistrandfürdőket is épített. Szeged
Újszegeden pompás állóvizi strandot építhetne, olyan strandot, amelv szoros kapcsolatban
lehetne a tiszai stranddal.
— Ha az állóvizi strand elkészülne, igen jó
szolgálatot tehetne a szerb internátus épülete
is, amely fűrdőszállóvá lenne átalakítható. A
nvári hónapokban az épületet fürdőszálló céljaira használhatnák, a téli hónapokban pedig
internátussá rendezhetnék át, tehát kihasználhatnák az egész évben. A fürdőszálló kívánatos lehetőséget nyújtana a Szegeden való
nyaralásra, ami azért fontos, mint ahogyan
Pásztor indítványában kifejti, mert nem elégedhetünk
meg a filléres vonatok
utasainak
néhány órás látogatásával,
olyan
látogatókra
van szükség, akik hosszabb időt töltenek Szegeden. Az ujszegedi fürdőszálló, amelyben
kurszalont, éttermet is berendezhetne a város,
nagyszerű helyen fekszik, közel van a Tiszához, a sportpályához, a ligethez, lakói tehát kényelmesen megkaphatnák mindazt, ami hozzátartozik a nyaraláshoz, ami szórakozást, üdülést jelenthet a nyaralók számára.

— Szeged másik vonzó intézménye a múzeum, amelyet Móra Ferenc az ország egyik
legérdekesebbb intézményévé fejlesztett. Feltétlenül szükség van a muzeum kibővítésére,
mert különben nem tehetők hozzáférhetővé az
értékes muzeumi kincsek. Mellékesen jegyzem
meg, hogy most, a 'Rudolf-téri muzeumelőtti
részének parkosítása után, semmi értelme sincs
a kultúrpalota kocsifeljáróinak. Időszerű lenne
a feljárók lebontása és a lépcsőfeljáró megfelelő átalakítása.
— Idegeinek, különösen a specialitásokat kereső külföldiek számára a legvonzóbb látványosságok közé az ethnográfiai látványosságok tartoznak. Sainos ma már Magyarország
gon, az egyetlen Mezőkövesdet kivéve, ahol a
néprajzi látnivalókat elég jól megszervezték,
ilyenféle látnivaló alig van.
Szeged mégis
nyújthatna valamit. Egy stílusos szegedi halászcsárda keretében olyan intézményt valósithatnánk meg, ahol a magyar népviselet, a
magyar zene, a magyar tánc nyerne állandó
hajlékot és ahol magvar konyhát találnának
az idegenek. Erre a célra igen alkalmas lenne
a suegedi vár Stefániái maradványa.
— Kétségtelen, hogy az idegenforgalom
megteremtéséhez beruházásokra van szükség,
de a mai viszonyok
között helyesebb és észszerűbb befektetést el sem lehet képzelni. Amit
okosan, céltudatosan költ a város az idegenforgalom előfeltételeinek megteremtésére, sz
kamatosan visszatérül.

Felmentették
báré WatzdorY Konrádot
Budapest,
április 27. Az Eszrerházy Tamás
gróf által báró Watzdorf
Konrád ellen Indított
váltóhamisítás! bünperben a bíróság ma délután hirdette ki az ítéletet. A bíróság
Watzdorf bárót. Geszti Károlyt és Deutsh
Salamont
az okirathamisitás
vádja
alól
bizonyítékok
hiánya
miatt felmentette.
Felmentette a törvényszék Watzdorf Konrád bárót bűncselekmény hiányában a hitelezési csalás vádja
alól
is. Eszterházy Tamás grófot váltóigényével a
törvényszék polgári perre utasította, mert a
váltóra Watzdorf Konrád báró
felesége is
igényt tart. A törvényszék megállapította, hogy
a váltón szereplő aláírás
Eszterházy
Tamás
gróf kezétől származik.
Az ügyész fellebbezett.
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Nándor

Ady teljes és döntő győzelme
Stk Sándor előadása a Defhe-ben
(A Délmagyarorewág mnnkatársától.) Pénteken
este a Defhe felkérésére S i k Sándor, a pap-költő
tartott előadást az egyesület Horthy-kollégiumbeli
helyiségében. Előadásának Ady és az ifjnság címet adta, nemcsoda tehát, ha óriási és lelkes közönség gyűlt egybe meghallgatására. Ady és az
ifjúság volt az előadás cime és Sik Sándor az előadás elején Adyról és a saját fiatalságáról beszélt, arról a küzdelemről, amelyet folytatott előbb
a* ismeretlen, majd & megismert Ady ellen.
& a küzdelem — vallotta — Ady teljes ée
döntő győzelmével végződött
Mert Ady az akkori fiatalságnak m é g probléma
volt, aki ellen harcolt, küzdött, a mai fiatalságnak
m á r nem probléma. Attól félek — folytatta —,
hogy a mai fiatalok közül igen sok van olyan,
akinek Ady nem jelent mást mint irodalomtörténeti fejezetet a múltból, e g y jeles költőt holott
Ady még a jelené.
Kedvet ketteft itt, birkózni vele, azok száméra,
akik ezt eddig nem tették meg Ady a dekadens
ember tiposát képviselte, ám nem ennek a szónak
az elferdített értelmében. Az a típus, amelyet ő
képvisel, ma alig érthető, betegnek, nyomorultnak, nemzet gyöngítőnek érezték ezt a típust és
gyűlölték. De ha Adyban csak ez volna, akkor már
lég meghalt volna, azonban van benne más alapélűm is, például
• magyar őserő.
Dekadencia és magyar őserő? ez a kettő csak
benne férhetett meg egyszerre. Benne van mindaz,
amit keménynek, a legősibb értelemben vett erősnek mondunk, mindaz, ami legnagyobb költőinkben szintén megvan. Nála: a beteg lélek egészséges
művészettel erősen mondja mindanivalóit Erős és
— vagy inkább tehát: forradalmat, forradalmár,
bogy miért, azt ő mondja meg: az igazi forradalmár mindig és mindenkivel szemben forradalmár.
Belső okokból az, mert ami van, benne és kívüle,
az nem jó, az fáj. Ady odaosatl aközött, ahol forradalmat látott
— Elég nagystílű volt ahhoz, hogy tragikus teltessen. Elszánt, engesztelhetetlen harc élt benne
saját maga iránt, szerelmi lírája páratlanul trag&ns. Hazafisága romboló, de magyar, egyszerre
imádja és gyülöH azt, ami magyar. De
neki sem bocséjtották meg ugyanazt a
vétket, amelyet Kölcsey ie, Széchenyi iB
elkövetett
A gyBkot a maga szivébe is beledöfi, amikor bánt,
ime a nagy tragédia . . . Azonositja magát a nemzet tragédiájával, csakhogy a nemaet tragédiáját
saját magán keresztül látja.
— Vátesz-e Ady? igen is, meg nem is. Vátesz,
próféta negativ értélemben, mert azt mutatja meg,
hogy mindaz jó, ami nem ő benne volt, illetve az
rossz, ami benne volt De van Adynál sok pozitívum is: a kultura utáni szomjúság a nemzeti érzésnek a kritikai fajtája és a kis magyarok, a történelmi igazságtalanságot szenvedő parasztság
iránti rokonszenv, amely ma is aktuális. Ezeket Id
kell szivni belőle.
A költő, a művész Adyról szólva azt állította
Sik Sándor, hogy sorrendben
Vörösmarty és Petőfi ntán ő a legnagyobb
lirtknsnnk.
Végezetül felolvasta Szeretném, ha szeretnének cimü versét és ezzel fejezte be előadását:
— És szeretjük is őt...
Sik Sándort előadása után a közönség perceken
át ünnepelte.

J é c i s z e k r é n y e k
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Minden háztartásban nélkülüztoete'len

az egész világon szabadalmat nyert

orpheus" fotelágy

818

Modern, tartós, kényelmes és olcsói

Nappal fotel, éllel ágy.
Világhírű S c h f l b arl-gyártmány.

Mfnfaraklár: Budapest, IV. Harisköz 4.

A földmivelési miniszter nem engedélyezi
a tanyai állatorvosok alkalmazását
(A Délmagyarország
munkatársától.)
Evekkel ezelőtt történt, hogy a földmüvelésügyi
miniszter csökkentette az állatorvosi állások
számát és a csökkentésekből természetesen kijutott Szegednek is. A rendelkezés értelmében
a tanyai állatorvosi
állások megszűntek.
Hiába
volt deputációzás, hiába küldte a közgyűlés
egyik feliratát a másik után, a miniszter nem
változtatta meg rendelkezését Pedig a szegedi
tanyák nem lehettek el állatorvos nélkül,
a
messze tanyákon élő gazdák nem hívhatták ki
a városi állatorvost, mert a kihívással járó
kéltségeket nem birták volna el. így kétségt e l e n . hogy az uj rendszer súlyos károk okozója lehet a szegedi állatállományban, de veszélyeztetheti az állattenyésztés ügyének ér-

dekeit is.
A földművelésügyi miniszter nem módo9itotta rendelkezését és nem állította vissza a megszüntetett állatorvosi állásokat. A város ugy
akart a bajon segiteni, hogy saját
költségere
alkalmazott
állatorvosokat,
azokat kiküldte
a
tanyára, mivel az érdekelt gazdák is hozzájárultak a költségekhez. Mivel azonban a tanyai
állatorvosok alkalmazása állásszaporitást jelentet, engedélyt kellett kérni a minisztertől.
A földművelésügyi miniszter most értesítette!
a város hatóságát, hogy a városi állatorvosi
állások szervezését nem engedélyezi,
mivel az
állatorvosok számát törvény állapítja meg s így]
csak a törvény módosításával lehetne a létszámot emelni

11)
Péntek. Róm. kath. Kereszt Pál
MIS A O
Prot Valéria. A nap kél 4 óra 50
perckor, nyugszik 7 óra 7 perckor.
Somogyi-könyvtár köznapokon délelőtt
tői
1-1«, délután 4-től 7-ig, a Városi Mttzeom mindennap, vasár- és ünnepnap te, délelőtt 10-tC fél l-ig
van nyitva. Folyóiratesere kedden, csütörtökön,
«zombnton délután fél 5-töl fél 6-ig.
Egyetemi könyvtár (központi egyetem, I. emelet) nyitva vasárnapok kivételével mindennap.
Szegeden a gyógyszertárak közfll szolgálatot
tartanak: Leinzinger Gyula: Horváth Mihály-ucca
9-» (telefon 13-52), Moldván Lajos Ujszegedi, Vedres-ucca 1. (telefon 18-46), Nyilassy Ágoston Római-körut 22. (telefon 25-49), Salgó Péter Mátyás
király-tér 4. (telefon 12-96), Frankó And«- Dugonics-tér -L (telefon 17-93), Zakar örökösök VaJéria-tér 1. (telefon 16-95).

— A tüzifadrágitás. Mint jelentettük, az április elsején megkötött román—magyar kereskedelmi megállapodás értelmében a kormány
ipari kivitel ellenében 20.000 vagon román tü-i
zifa átvételére vállalt kötelezettséget. Hogy ennek a famennyiségnek az átvétele biztosítható!
legyen, a kormány ugy intézkedett, hogy más
vidékről a Tiszántúlnak a szolnok—nyiregy-t
házai vonaltól délreeső részére — Szegedet is
hozzáértve —, csak az kaphat szállítási enge-i
délyt, aki minden vagon más eredetű tűzifa
után két vagon román tűzifa átvételére kötelezi
magát. A belföldi forgalomnak ezen megköté-i
sével szemben az érdekképviseletek az OMKE-i
ben tiltakozó gyűlést tartottak és a rendelkezésnek módosítását kívánták. Az erre vonatkozó tárgyalások még folyamatban vannak. E
tárgyalásoktól függetlenül a földművelésügyi
minisztérium a belföldi szállítások lebonyolí-i
tása céljából felhívást intézett az eladókhoz,
akik április 18-i£ a megjelölt területekre magyar tűzifa szállítására kötéseket eszközöltek,
hogy erre vonatkozó eredeti kőtleveleiket a minisztérium erdészeti főosztályánál május elsejéig mutassák be. Felhívta a földművelésügyi
minisztérium az érdekelteket az eddig történi
szállítások bejelentésére is.

— Ariosto ünnepély. A Turul Szövetség szegedi kerülete szombaton és vasárnap, C o l o n n a olasz követ és P i g n a t e l l i herceg védnöksége alatt Ariosto-emlékünnepélyt rendez.
Ugyanakkor megalakítják az Ariosto olaszmagyar baráti kört is. A vendégeket, akik szombat este érkeznek, a pályaudvaron ünnepélyesen fogadja a Turul Bajtársi Szövetség. Félhét
órakor a városháza dísztermében zajlik le az
Ariosto-űnnepély, amelyen dr. H o r g e r Antal üdvözli a vendégeket majd D u k a i Tivadar szaval. Dr. M a 11 y Ferenc olasz nyelven
emlékezik Ariostóról. L a z a r i t s Jenő részletet adott elő az Orlando Furiosoból, végűi AIberto G i a n o 1 a bezárja az ülést Vasárnap
délben 12 órakor az egyetemi aulában alakul
meg az Ariosto-Kőr. Ezt megelőzőleg, ugyancsak az aulában avatja fel diszzászlóját a Verbőczy Bajtársi Egyesület. Félkettőkor díszebéd
lesz a Kass-ban.
— A budapesti vásár. A május 6 és 15 között
tartandó budapesti nemzetközi vásár látogatói
ebben az évben is 50 százalékos kedvezménynyel utazhatnak Budapestre. A kedvezményes
vasúti utazásra jogosító vásárigazolvány egyben belépőjegyül is szolgál a kiállításra és a
hozzácsatolt szelvényekkel vehetők igénybe
azok a kedvezmények, amelyeket a vásár alkalmából az intézmények, szinházaV, fürdők,
stb. nyújtanak. A vásárigazolványok megérkeztek a szegedi kereskedelmi és iparkamarához és darabonkint 2.80 pengő ellenében kaphatók. Az odautazásra május 1-től lehet az
igazolványokat használni, visszafelé pedig május 20-ig érvényesek.
— összeégette magát egy lány. A mentők
csütörtökön délelőtt súlyos égési sebekkel a
bőrgyógyászati klinikára szállították
Tóth
Matild kendergvári munkásnőt, aki az Ilonaucca 5. szám alatti házban lakik. Tóth Matildot a szerencsétlenség munka közben érte, eddig még kiderítetlen módon. A vizsgálat megindult. A leány állapota súlyos.
x Ebéd kihordásra is az ipartestületi vendéglőben
— Árverés az állomáson. Az állomásfőnökség
közli, hogy a vasúti kocsikban és az állomási helyiségekben elhagyott és tulajdonosaik által nem
igényelt tárgyakat május 5-én délelőtt 9 órakor
Szeged állomás II. osztályú várótermében nyilvános árverés utján eladják. A befolyt össseget a
vasutas árvaház céljaira fordítják.

— Dániában is elpusztítják a sertéseket Hol«
landia után most Dánia is megkezdi a sertésvalo*
rizálásnak azt a módszerét, amely az állomány
csökkentésével van kapcsolatban. A tnlzott kinálat
folytán ugyanis a dán kormány e1 határozta, hogy
életbelépteti a sertéstenyésztés korlátozásáról
szóló rendeletet. A rendelet szerint májusban az
előző év hasonló időszakával szemben a sertésál-«
lományt 20 százalékkal kell csökkenteni. Ugyanakkor azonnali hatállyal kétféle árjegyzést vezet-"
nek be: az egyik az angol piacra szánt sertésekre,
a másik, lényegesen olcsóbb, a belföldi fogyasztásra szánt sertésekre vonatkozik.
— Kulturest. A MTEFHOE tegnap este szép
sikerű műsoros estet tartott, amelyen B a b o s
Mici müyészi szavalatai és P o r j e s z Klári
kiforrott technikával előadott zenei számai
arattak méltó, sikert. A szép számú hallgatóság
az előadókat hosszan ünnepelte.

Máfws 1.
A szegedi szociáldemokrata párt közli, Hogy
május 1-én, hétfőn a Kállay-ligetben máiusi
ünnepélyt rendez. Május 1 jelentőségét Kéthly
Anna országgyűlési képviselő méltatja. Az
ünnepélyen közreműködnek a Szegedi Munkásdalegylet és a Szegedi Munkás Testedző
Egyesület. Az ünnepély reggel 9 órakor kezdődik. Kedvezőtlen idő esetén az ünnepélyt a
Korzó Mozi helyiségében tartják meg délelőtt
10 órai kezdettel.

Mussolini kabinetfőnöke
Genfben
Genf, április 27. A l o i s i báró, M u s s o l i - i
n i kabinetfőnöke, ma délelőtt gépkocsin váratlanul ideérkezett. Az olasz küldöttség erről
csak annyit közöl, hogy Aloisi a konferencián
uralkodó hangulatokról és helyzetről kíván tájékozódni
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Nehéz s z é k e l é s b e n s z e n v e d ő k , akiknek
az agyvértídulás, a fejfájás és szívdobogás,
az emésztési zavarok és különösen a végbélbafok tesrlk az életet nehézzé, igyanak
reggel és este egynegyed pohár természetes
>Ferenc József* keserlivize». Klinikai yezetö
orvosok igazolfék, hooy a Ferenc József vlz
mülélek előtti és utáni időszakokban is nagyértékű hashajlónak bizonyul. A Ferenc József
keserűvíz gyógyszertárakban, drogériákban és
IQszerQzlefekben kapható.
B.i
— Ab iparostnnoneiskolai javító vizsgálatok.
"Az ipartörvény akként rendelkezik, ha a tanonc az
ipariskolában kellő eredményt nem mutat fel, az
iparhatóság a segédlevelet kiállítja ugyan, de az
önálló iparűzéshez megkívánt segédi gyakorlat
tartamát legfeljebb két évvel meghosszabbítja. A
vallás- és közoktatásügyi miniszter a kereskedelemügyi miniszterrel egyetértőleg most kiadott
rendeletében lehetővé teszi, hogy a záradékolt segédlevelet nyert iparossegédeik a felszabadulás
után hat hóinap eiteltével javitó vizsgára jelentkezzenek és amennyiben a javitó vizsgát eredményesen lelennék, a záradékolt segédlevél bevonásával nj segédlevelet nyerhessenek. A rendelet kimondja, hogy vizsgálatra csak azok bocsáthatók,
akik az iparostanonciskola II., III. és IV. évfolyamát látogatva bocsáttattak segédi vizsgára és
ha az iparostanonciskolában legfeljebb 3 tantárgyból mutattak fel elégtelen eredményt és az
utolsó évi Igazolatlan iskolamulasztások a két heti
tanítási óraszámot (18 órát) nem haladta meg. Ha
a javitó vizsgálat nem sikerül, az egyizben hat hónap elteltével megismételhető.
— Képek a Vatikánról. XI. Pius pápa engedélyéivel filmfelvételt készítettek a Szent fiv alkalmriböl a Vatikánról, a Vatikán nevezetességeiről
é« a pápáról. Ezt a filmet a Szent József akció
rövidesen bemutatja Szegeden is. A film-felvételnek az a célja, hogy azok a hivek is megismerhessék a Vatikánt, akik anyagi helyzetük miatt nem
vehetnek részt a szentévi zarándoklatokon.
x TTa. Budapestre ntazik, első ntja legyen a fényesen átalakított és kibővített Hungária-fürdőbe
(Budapest, VII., Dohány-ucca 44.) menni. Ott m á r
r e g g e l 5 ó r a k o r n y i t n a k és 1.40 pengőért nemcsak megfürödhet, hanem jól
meg is r e g g e l i z h e t
— A Világvárosi Regények e heti száma Néwcth Andor regényét közli. Címe: „Kérem a kővetkejjő urat!" Párisi környezetbe viszi az olvasót és a francia levegőhöz hiven, csupa ötlet a regény.

Az idö

A See^jedS Meteorologiai Obszervatórium jelenti. Időjárási helyret: A barometrikns maximum
az Azóri szigeteken 770, Grönlandon 775 és a Balti államokon 770 mm. A minimum Island és Anglia
között 745, a Fekete tengeren 755 mm és Olaszországon 760 mm. Csapadék a minimumok körül volt.
a hőmérő legmagasabb állása 15.4, a
legalacsonyabb 2.4 C. A barométer adata nullfokra és tengerszintre redukálva reggel 763.5 mm,
este 761.0 nwn. A levegő páratartalma reggel 70,
délben 38 százalék. A saél iránya északkeleti, illetve keleti, erőssége 1—2.

Ezen hely
a Bristol Szálloda
Budapest

részére

van fenntartva.
Figyeljük

az Itt

megjelenő

további

hirdetéseket!
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KARDOS JAKAB
M i k s z á t h

ugyanazon az
utón nébán;
házzal
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fűszer-, líszí- és
terménykeres fcedését

a l ó l

Károlyi u. 3 - helyezte át

Rendkívüli kiadás
(Gáspár Miklós vígjátéka Muráti Lili vendégszereplésével.)
Kedves Györgyei György,
kedves jó Kollegám, engedje
meg, hogy maesti szegedi sikere alkalmából őszinte szeretettel és kollégiális barátsággal gratuláljak Magának. És engedje meg, hogy köszöntsem
férfiasságáért és bátorságáért. Mert lendületével,
szivével és szavával egy kicsit a hadak élén járt,
— egy kicsit megmutatott valamit a szivünkből és
a világunkból. Kedves Györgyei György szerkesztő
ur, ön vígan és okosan élte a mi édes-féltett-simogatott világunkat a vad szerkesztőségi kápolnától
a víg parlamenti folyosóig és egy kicsit megmutatta az alakok arcát és az emberek álarcát akik
szint, levegőt és fényt az ön lapjának fekete festékétől kapnak. (Jupiter-lámpák a rotációs-osoda
szürke hengerében...) Kedves Györgyei szerkesztő ur ezért köszöntöm önt szeretettel, barátsággal és kérem, adja át kollegiális üdvözletemet
őszinte tiszteletemet G á s p á r Miklós kollégánknak, aki szeretettel és lelkesedéssel állott az ön
oldalára.
Thurza Sándor őméltósága „Reggeli Ujság"-ja
talán megpihent már ezekben a percekben, amikor még szeretnék egyet-mást mondani Magának
kedves Kollegám. Mi mindnyájan tudjuk, hogy az
ujságcsinálás a perc történetírása, de tudjuk és
hisszük azt is, hogy a színpad szent deszka és
hogy a szinház mai napjaink örök cirkusza, hivő
szószéke, ön érezte ezt Györgyei György kollégám,
bátor volt, egészséges és fiatal, de valahogy az az
érdekes riport, ami a „Reggeli Újság" rendkívüli
kiadásában az ön brilliáns és magával ragadó
tollából oly szellemesen és okosan megjelent valahogy nem egészen és nem mindig a mát hirdeti,
a jövőt kovácsolja. Ez a riport elismerésre
méltó és méltán méltányolt munka, de talán — egy
gondolattal — még tegnap, napfényes békés napokban született. A Maga bátorságához és tehetségéhez mai napjaink illemének, — az ön lendületéhez az édes mult fényes bálványainak elkergetése. Kérem önt kedves Kollégám, jöjjön vissza a
perc törtónetirásához és használja ékes, éles, édes
tollát egy rendkívüli kiadáshoz, amely beleharsogja az ön bátorságát és fiatalságát a mai rendkívüli (és rendkívül szomorú) életbe. Szeretettel
figyeljük és várjuk az ön további útját kedves
Györgyei György, amely most már talán könynyebb és gyorsabb lesz Thurza képviselő ur lapjával, kedvével és segítségével. Gáspár Miklós
kollégánk nagy elismeréssel, sok lelkesedéssel és
hivő bizakodással beszélt Magáról és én hiszem,
hogy mai rendkívüli kiadásának könnyed tolla,
szellemes vonalvezetése, miliőt látó és megrajzoló ecsetje, emberábrázoló kedve, vígjátéki készsége és mesterségbeli tudása mielőbb uj színekben
fog jelentkezni. Kérem, fogadja mégegyszer őszinte
köszöntésemet.
Be kell számolnom önnek szegedi munkatársairól is, mert hiszen főmunkatársát és szobrászát:
Muráti Lilit ön jól ismeri és szivesen értékeli. Mégis Muráti művésznő ma először jár Szegeden és
érdekességeivel, fius modernségével, magávalragadó tempójával, komolykodó értelmességével,
egyéni eszközeivel és elhitető erejével rendkívüli
ritmusban szólaltatta meg az elismerés tapsait:
Kérem, adja át kézcsókjaimat és mondja meg azt
is, hogy művészi érdekessége mellett kitűnően tetszett és hatott ruhájának és vállának merészen
ívelő vonala. Nagy tempójában néha-néha elakadt
a száguldó űzem tempója, de hiszen ön tudja kedves Kollégám, hogy csak az anyag teljes ismeretével és tudásával lehet jó és hibátlan riportot Írni. De azért L á z á r Tihamér szerkesztő ur is
szimpatikusán és sikeresen vezényelte szerkesztőségünket és a siker nem maradt el sem a parlamentben, sem a rendkívüli kiadásban D e r é k y
János képviselő ur mellől, bár ez alkalommal
néha nem tudtam mindent elhinni ennek a tehetséges és kitűnő politikusnak. Jelentenem kell még
Önnek kedves Kollégám, hogy derék munkatársai

A vAroal bérhAa
közelében a pryümölORkereskedés
helyére
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voltak V á r h a l m y , F ü r e d y , M a r i n k o v i c s ,
O l á h , S z a b ó és S ö t é t művésznők és szerkesztő urak. De azért arról sem szabad megfeledkezni, hogy a nagy szerelmek és a zord komplikációk között a szerkesztőségben dolgozni is szoktak — néha. örömmel és őszintén vagyok az ön
híve és tisztelője
(7. gy.)

A színházi iroda hirei
Ma este: Rendkívüli kiadás. A. bérlet Muráti
Lili vendégfelléptével.
Szombat délután: Fehér golyó. Ifjúsági előadás.
Filléres helyárak. Dr. Fényes Jenő megrázó erejű irredenta színmüve Könyves Tóth Erzsi, Pallay Manci, Deréky János, Lázár Tihamér, Cselle
Lajos, Oláh Ferenc, Szabó István főszereplésével.
Szombat este Szabin nők elrablása. Rózsahegyi
Kálmán vendégfelléptével.
Vasárnap délután: Vén gazember. Rózsahegyi
Kálmán vendégfelléptével. Filléres helyárak, délutáni bérlet
Vasárnap este: A vén bakkancsos és fia a huszár. Rózsahegyi Kálmán vendégfelléptével.
Rózsahegyi Kálmán szombati és vasárnapi
vendégjátéka a szezon egyik legkiemelkedőbb művészi eseménye lesz, a szinház azonban ennek dacára sem emelte fel a helyárakat.
Jegyek elővételben válthatók a szinház pénztárán ál.
Hétfőn, május 1-én délután fél 4-kor: Zsákbamacska, filléres helyárakkal, este: Kadétszerelem.

MÁV HáZ-HáZ
forgalom n o g u s z e r t l e n b e v á l t
gyakorlati előnyeiről a

««

SIN

Száliltmánoozók Deiiöldi
galmi irodaia

Teherfor-

V. Szabadság tér 17. Tőzsdepalota
a

m á j u s 6-án

kezdődő

Dadapesti Nemzetközi Vásáron
I s m e r t e t ő p r o p a d a n d a oszt a i U t fog fenntartani az o r s z á g
k e r e s k e d e l m e és i p a r a részére — szegedi cégeknek
személyes érintkezéssel k U l Ö n
- k ü l ö n Is.—
r e l v l l á g o s l i a s s a i készséggel
szolgál:
a szegedi angol—magyar nemzetközi szállítmányozási vállalat

Gönczi ts lársai
„SIN" S z á l l l t m á m í o z ö k B e l f ö l d i Te
h e r l o r g a l m l i r o d á d n a k Képviselete.
Havart
flgnnökseg,
a M á v szállítási
vállalata, a f l a g u a r B í l r á l u l Á l l a m v a s u t a k v á r o s i felvételi i r o d á j a .
Klauzál-tér—Aradi-u. sarokház. Tel. 33-44.

Kérelem

előfixeiőinltőexí

A Délmagyarország kiadóhivatala tisztelettel
kéri valamennyi előfizetőiét, tehát agy a havi,
mint a heti előfizetőket, hogy előfizetési dijai'
kat csak nyugta tllenében fizessék kt. Nyugti
nélkül vagy javított nyugta ellenében teljest
tett fizetéseket nem ismerünk cl.

D£LMAG?ARORSZÁG

T933 április 28.

Sport

A MÁJUSI KÖLTÖZKÖDÉS * .
INGYEN SZERELEM AT

Három amafőrmérkőzés —
három pályán

csillárjait, ha uj csillár szükségletét nálam szerzi be.
K e d v e

Az amatőrök között duló harmóniának tudható be, hogy a vasárnapi amatőrforduló Szegedre kisorsolt három mérkőzését más-más
pályán játszák le. Érthetetlen és a sportra feltétlenül káros hatással van az amatőröknél
ujabban divatossá vált pályapolitika. Helytelen ilyen pályapolitikát folytatni, különösen
akkor, amikor a Szeged FC nem játszik itthon
és kitűnő alkalom nyilik rossz anyagi helyzetükön némikép segíteni.
Az egyenetlenkedések miatt
történhetett
meg az, nogy a KEAC—SzAK mérkőzés a távoli KEAC-pályán, a szép küzdelmet igérő
UTC—HMTE mérkőzés az UTC-pálván és a
szezon „kieső derbije": a Vasutas—Móraváros
mérkőzés az SzTK-pályán kerül eldöntésre. A
listavezetők harcát a kecskeméti Bóka-Papp,
az ujszegedi mérkőzést Vezér Ernő, a sereghajtókat Horváth József vezeti.
Vidéken a szegedi csapatok közül csak az
SzTK játszik. A kék-fehérek Kiskunfélegyházán a KTK-val mérik össze erejüket Czeglédy
bíráskodása mellett. A makói MAK—KTE és
az MTK—CsAK mérkőzést L a p u Jenő, illetve
L a p u Lajos vezeti. A HTVE-nek, — amely
vasarnap Kecskeméten játszik, a KAC ellen —
a szegedi birók nem hajlandók mérkőzést vezetni, ezért a Biró Testület a szentesi K a s z a n i t z k y t delegálta a mérkőzésre.
A II. osztályú mérkőzések közül egyet Szegeden, egyet Kiszomborban bonyolítanak le. A
szegedi Postás—FÖC mérkőzést Bárányi, a
kiszombori KAC—KPLE mérkőzést Lázy vezeti.

'A DAC autós értekezlete. A" DAC csütörtökön
este szükebbkörü értekezletet tartott, amelyen
a május 7-én tartandó Automobil nagygyűlés
részletes programját tárgyalták le. Bástyái
H o 11 z e r Tivadar nyitotta meg az értekezletet. F o n y ó István titkár terjesztette elő ezután részletes beszámolóját, amelyben foglalkozott az automobilizmus sulvos válságával és
a válság okaival. A közúti adók eltörlése és a
benzin megadóztatása esetén nagy arányú fellendülés lenne várható, mert igy mindenki csak
amnyi adót fizetne, amilyen arányban autóját
tényleg használja. Idegenforgalmi* szempontból
nagyon fontosnak tartaná az utak további kiépítését, elsősorban a tranzverzális autóuthoz
tartozó ut budapest—szegedi szakaszának a kiépítését A beszámoló után a bérautósok titkára
nyújtotta át a szegedi taxisok kívánságait és
panaszait föltáró memorandumát, mely nagygyűlés elé kerül.
A vasárnapra kitűzött Soroksár—Somogy bajnoki mérkőzés egyre nagyobb bonyodalmat okoz.
A PLASz — mint ismerete« — a válogatott mérkőzés miatt nem engedélyezte a játékot és ugy
határozott, hogy a meccset szombaton kell lejátszani. A Somogy természetesen nem egyezett bele a szokatlan intézkedésbe és ragaszkodik az eredeti termiffustioz. A vitába a főváros is beleavatkozott és az előjelek szerint valószínűleg érvényesitik a Soroksár 40-ás győzelmét. Ezek ratán a
mérkőzés újra játszására nem kerülne sor.

Evezősök!

Tréningruha

Fonyó Soma

f e l t é t e l e k !

li vállalata
Telefon 1 1 - 6 3 .

A Délmagyarország takarékossági akciója
Asztalos: Üveges András, Deák Ferenc TI. 25a.
Tarhonya, csőtészta, levestészta: Kardos Jakab*
Bchwart» Adott, Csongrádi-sugárut 10. Ábrahám
Mikszáth Kálmán u. 4.
asztalosmester, Puskás-u. 20.
Tüzelőanyag és épületfa: Bach Testvérek rt, Szt.
Autók, felszerelések, gummi, olaj: Markovice István tér. Brikett: Szenesi Ferenc, Damjanich u.
Szilárd, Tisza Lajos kőrút 44. (Benzinből 2%).
Uridivat: Szász Lajos, Kárász u. 2. Szarvas J .
— „Aranka" hölgyfodrászüzlet Apponyi Albert- József, Hid u.
ucea 23.
Üvg és edény: Adler Mór, Tisza Lajos körnt
Bádogos: Wottreng János, Feketestis n.
38. (3%, a reklámcélra összeállított árucsoportok
Borkereskedők: Fischer Jenő, Béke u. 8. Wolt kivéve.)
Miksa, Horthy Miklós u. 16.
Vegv tiszti tó: Glöckner J. és Fia, Iskola n. 27.
Börönd: Laeher József, Kárász ucca. Szege zár- Glöckner J. és Fin, Károlyi u. 4.
dy. Kárász ucca 14.
Villanv és rádió: Fonyó Soma, Kölcsey ncca.
Bútor: Róth Hajlított Fabntorgyár, Mars tér 13. Ro9ner József, Tisza Lajos körnt 39. Sehőnbrann
Cipők: Alföldi Cipőipari r t , Kelemen u. 11. L, Báró Jósika u. 2.
Belvárost Cipőüzlet, Széchenyi tér 11. Columbia
Zománcedény: Kohn Jenő, Tisza Lajos körnt 55.
Oipőraktár, Aradi n. 8. Központi Cipőüzlet, Tisza
(2%).
Lajos körút 36. „Elit" Cipőáruház, Széchenyi tér.
Rusz Péter cipész. Iskola ucca 23. Polgár Henrik,
Valéria tér 12.
moly ellen
Divatáru és kötöttáru: Fiseher és Pártos, Kárász
legtökéletesebben. legolcsóbban végez a
u. 1. Lampel és Hegyi, Püspökbazár. Lnsztig Imre
LAKASFERTÖTIJNITO VAUALAT
Széchenyi tér 2a Pollák Testvérek, Széchenyi tér
cianozó irodája. Dugonics'tér 12. (udvar) T. 31—77
17 és Csekomles ti 6. (GFB hari nyák kivéve.)
Boros Miksa, Széchenyi tér 15.
Drogéria: Vajda Imre és Társa, Kárász ncca.
Fehérnemű és kelengye: Csonka György Jenő,
Klauzál-tér 9.
Fényképészek: Rutki és Vlfkav, Kírász u. 15.
Festék: Tamáesy Gyula, Valéria tér. Szabó István, Kálvin tér 2Galitzer Ignátz utóda, Tisza Lajos körút 36. Hirth M., Széchenyi tér 8.
Kiadóhivatal és nyomda . . . . 13-06.
Férfiruha: Blau Ignácz, Kelemen n. 5. Földes
Szerkesztőség és felelős szerkesztő 23-33.
Izsó, Klauzál tér.
GépjavHómflheíy: Frischmann Gábor, Káihrárte
ucca 4.
TTanjrszer: Stehier TI HOT, Kelemen 7.
I 9 ee
ee
••
Hölgyfodráw!
Hoffmanné utóda,
Hid-tL I .
Aranka hölgyfodrász, Apponyi Albert-u.
ntatsrertár: Gáspír Gyula, Széchenyi tér 7.
Trodaberendezés: Wirfti és Rengey, Széchenyi
tér 5. (7 és fél <%.)
Jégszekrény, vizvezetékszereW«: Fekete Nándor,
Kossuth Lajos susárut 18.
pedig
Kárpitos: Rác® Ferenc, Korona ncca 4. v. Sütiszt Itt a a se
vegh Dezső, Batthyányi n 2. Szedrest Lajos, Szt.
a HATTYÚ eözmosodában, T n k n r é k l A r UCCB 6.
Mihálv u. 1.
m . alatt. — Szakszerűen jatányos áron Tégul.
50«
Keréknár, varósrép, rádió: Déry Fde rt., Kiss
n 3. Kelemen Márton, Kelemen ti 11.
Kézimunka. himzfianvaffok és előre izoMs: F1scher-kézinnmkaMz, Kölcsey n. 10. Muskátli kéaranyozó és blondelkeret kászltónél Kölcsey u c c a 3 J
zimunka ipar, Kölcsey n. 5.
R o y a l i z ö l l ó mellett.
Kénkeretező: Freimann Miksa, Káriisz n. 10
Könyv, panb- és írószer: Nemzeti Snitóvá'lalst.
A
Kárász ti. Traub B. és Társa. Klauzál tér Városi
könwkereskedés, Kárász n. (Tankönyv kivéve.)
végeztesse Müller
Károly
villanyszerelővel.
Mészáron és hentes: Keresztes Péter, Petőfi S.
Rádió- és Yillanyszerelés, javítás, akkunralátortMtés, legolsugárút 27. (3%).
csóbb árban Fokét,esas ncoa 18. W ( J ( n s 1-íöl Horthy
Miklós u. 16. (Kassal s z e m b e n ) K é r j e n Blónlntot.
Női kalap: Knttfefl Konrád, KSrSsr n. 15. Gártíier Ferenené, Gróf Annonyi u. 23. Vilma kalapszalon, Feketesas u 1®.
Női rnha: Mflller Sámuel, Klauzál tér. Blan Andor, Tisza Lajos körnt 47.
pad'ófénymázak, háztartási cikkek stb. — S z o b a *
Mosóintézet: Hattyú-mosoda, Takaréktár u. 6.
Optika és fotócikkek: Liebmann Béla. Kelemen
festés, mázolás. Dugonics tér 11, Tel. U 07.
ucca. Kellner Márton, Kárész n. 3. Sandberg Henrik, Széchenyi tér.
öra, ékszer: Fiseher, KlanzSl fér 3. Müihoffer
V„ Széchenyi tér 8 Reieb Mór és Fia rt. Kelemen
u 11. Rosenberg Béla. Károlyi u. 1. Bérház. Tóth
Nézze meg kirakataimat mielőtt b ú t o r t
veszi
József. Kölcsey u. (Ezüst étkezőeszközök ős diszMűvészi tervekkel dijmentesen szolgálok, vételtárírvak kivéve.)'
kényszer nélkül is. Klauzál tér 1.
Paprika: Csonka Gergely, Tisza Lajos körút 51.
9
Rőfösáru: Bfhari Ernő. SzMienvl tér Blau
László, Széchenyi tér. Holtzer S. és Fiai, Kele- ! 7 g t c f g í | r A # lukkot, psrkettfényeaitőt, beereszmen n 11. Knrueeev Sándor. Széchenvi tér T,évni r v d f t w i ^ v l tőt és mindennemű háztartási cikket
Henrik, Tisza Lajos körút 39. Dr. Saleó és Társa
s z e r e z z e n be*
rt, Károlyi u. Szsbó L. és Társa, Kárász ncca
Olcsó á r a k ! Valéria tér. Tábor ucca sarok.
Tabár Péter, Kárász ucca 3.
Rövidáru: Fodor Nemzeti Áruház KSrSsz n.
Oliieksthnl é9 Társa, Csekonics u. 3. Hoffmann
Dezső, Csefeoics u. 4. Kertész Áruház, Mikszáth
Kálmán n. 12 Szász Vilmos. Kelemen u. 7. Tisza
minden uf fogyasztónk!
Áruház, Pfisoökbazár Vadász Gézáné TL. Tisrn
Vegye most meg gázkészülékét.
QáZf£l)Ar
Lajos körnt Niteovits István, Gr. Apponyi Albert
ucca 27.
Szappan: Vlgh Ferenc, Tisrs Lajos kőmt 53.
Szesz és szörpök: Patzaner, Kölcsey n. 9. Schorr
Ottó, Kossníh L sugárnt 4.
h61ó, e b é d k ' , u r l t z o b o , k o n y h a stb. esak,
Szűcs: Méhes és Privinszky, Széchenyi tér 8.
UCDPTDtt mUo«ztalosn&I rendeljenEnséhef-rakn c n t i i u o part 19 szám — Difmenle» kölUégT«tóa.
Szőnyeg: Domán Mihály és Fia, Kárász u. Liuolcumipax, K á i ú s z u .

Cianoiást

A Oélmagyarország
ul telefonszámai:

Költözködik!
Függönyeit

Képeit kereteztesse

KISS

Villanysszerelést

Szilágyi MuSgBtiRi
BÚTORT ™> WIESNERnél!

Tamássr fesfékuzEelben

minden színben kapható

Habselyem bluz
gyönyörű színekben

Lusztig Imre

S z é c h e n y i - tér 2 .
T t o a ^ z d U ö mellett.

zö f i z e t é s i

u

Egyhavi ingyen gázt kap
M O D E R N

L

BÚTORT
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A nélmagyarorsxág

regénye

HELEN

A N Y A .

Fordította: D GUTHI ERZSI
66 nem tudtam, tudolc-e
Ugy örültem, hogy Beatty ezt mondta,
mert Sadye jutott az eszembe és még a gondolatát sem birtam el annak, hogy Beatty
ugy tegyen és olyan legyen, mint Sadye.
Beattynak volt egy kis doboza a fiókjában.
Lapos, szalmafonásu doboz volt, Alicetól
koptam egyszer, tele cukorkával, aztán Beattynek adtam, kérte, abba gyűjtötte azoknak
a
hangversenyeknek,
meg színdaraboknak a műsorát, amiket Mr. Hartmannel
együtt látott és abban őrizte Mr. Hartman
egy keztyüjét, amit a férfi tudta nélkül tett
el, hogy legyen tőle valamije.
Hát ebbe a dobozba tette Beatty a levelet
és a csekket és ujabb levelet irt Mr. Hartmannok és három nap múlva itt volt a válasz. Ezúttal sokkal kedvesebben irt, hogy ő
nagyon sajnálja, hogy a múltkori levelének
olyan hűvös hangja volt, dehát neki már
olyan sok keserű tapasztalata van, azok, sajnos, megtanították rá, hogy sok nő van, aki
egyszerűen kihasználni akarja a férfit, dehát,
persze, ő tudja, hogy Beatty nem tartozik
azok közé és Beatty őt nagyon boldoggá tette és most arra kéri, ne tegye szerencsétlenné, mert ha a gyerek megszületnék, az őt
tönkretenné, nagyon kéri, menjen el egy bizonyos orvoshoz, akinek nevét és cimét megírta és Beatty a száz dollárt megtarthatja, az
orvos a számláját majd egyenesen neki, Mr.
Hartmannek, nyújtja be. És hogy j ó lenne
most egy heti szabadságot kérnie, azután
tplán leghelyesebb volna valami más állást
keresnie, mert hát igy olyan kinos vona a
helyzet Mr. Hartman számára.
Ez a második levél még jobban lesújtotta
Beattyt, mint az első, mert ez olyan szépen
volt irva és most gyötrődött és töprengett,
mitévő legyen és mikor már napokon át gondolkodott, újra irt Mr. Hartmannek, hogy
mindent szívesen megtesz az ő kedvéért és
nem akarja őt szerencsétlenné tenni, de a
gyereket nem tudja megöni. Ö nem fogja
zavarni Mr. Hnrtmant a gyerekkel, nem is
fog beszélni róla senkinek, csak addig legyen
segítségére Mr. Hartman, amíg a kicsi meg- I
születik, ő maga aztán megpróbál másik ál- '
lást szerezni.
Erre egy borzasztó levél jött. Hogy ő
rúdja jól, Beatty zsarolni akarja őt, dehát ő
ismeri az effajta nőket, különben is honnan
tudhatja ő, hihet-e egyáltalán Beattynek és
hogy a gyerek csakugyan az ő, Mr. Hartman
gyereke-e.
Beatty akkor egész nap sírt. Be sem ment
(i hivatalba, csak feküdt a díványon és még
ebédre sem jött le, meg vacsorára sem. Az
orca egészen sárga lett, mint mindig, ha valami bántotta, a tekintete sötét és kétségbeesett volt, beszélni sem tudott.
De másnap reggel már sokkal nyugodtabbnak látszott.
Tudod, anya, mondta, azt hiszem, egyszerűen megvárom, míg Gerald visszajön, mert
személyesen sokkal jobb elintézni az ilyen
dolgokat,* nincs értelem levélben veszekedni. Hát én most várok.
3T
Eljött az a nap, amikor Mr.Hartmannek
meg kellett érkeznie és Beatty olyan izgatott
volt. Most már biztos volt, hogy gyereke lesz
és ennek többnyire nagyon örült és mondofatta, hogy majd rendbejön minden most,
\ogy személyesen fog beszélni Geralddal.
Egész nap türelmetlenül vártam, hogy hazajöjjön Beatty, mert hallani akartam, mí
történt és olyan izgatott voltam, hogy leejtettem a főzelékestálat, pedig az uj készletből való volt, amit Artie vett nekem és

Í

majd m'ásflcat szerezni
helyette és a karfiol mind a padlóra ömlött,
úgyhogy egy doboz borsókonzervet kellett
felnyitnom és Artie nem szerette a borsót.
Láttam mindjárt, hogy a hivatalban nem
mehetett simán a dolog, Beatty elmondott
nekem mindent. Mikor Mr. Hartman megjött,
izgatott és boldog volt és megállt az ő íróasztalánál és azt mondta, nagyon előkelő
ügyfelet várok, Mrs. Langnek hivják, nem
szeretném megvárakoztatni. Küldje egyenesen az én szobámba. Ezzel a hölggyel odalent ismerkedtem meg, Virginiában és megpróbálom megnyerni ügyfélnek a bank számára.
Beatty ugy gondolta, leghelyesebben teszi,
ha megmondja a telefonos kisaszonynak, aki
be szokta bocsátani a feleket, hogyha egy
Mrs. Lang nevü hölgy jön, nem kell várakoztatni, hanem egyenesen Mr. Hartman
szobájába kell küldeni, mert nagyon fontos
ügyben jön. Akkor a telefonos kisasszony
nevetett és azt mondta, ugy, szóval megint
a régi nóta. Az utóbbi időkben Mr. H. egész
meghiggadtnak látszott és ezt a maszlagot
már régóta nem hallottuk tőle. Tudja, Miss
Williams a lányok majdnem mind azt beszélték, hogy ez maga miatt volt, de én
mondtam nekik, á dehogy, maga nem olyanfajta. Maga ahoz tulfinom, mindig mondtam
nekik. Inkább azt hiszem, hogy a felesége
alaposan ráijeszthetett. Ugy fél tőle, mint a
pokoltól. Nem csoda, eleget kellett kiállnia
annak az asszonynak. Látta már valaha? Rém
elegáns. Mindenki mondja, hogy már régesrég elvált volna a férjétől, csakhát az a fajta,
aki irtózik a botránytól, meg van nekik egy
lányuk és azt eljegyezte valami nagykutya.
(Folyt, köv.)
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1933 ái/rilis 28.
Budapesti terménytőzsde hivatalos árfolyamai.
Buza tiszai 76 kg-os 14.05—14.20, 77-es 14.30—14.50
78-as 14.50-14.65, 79-es 14.70-14.85, 80-as 14.8515.00, felsőtiszai és jászsági 76 kg-os 13.35—13.50,
77-es 13.50—13.65, 78-as 13.65—13.80, 79-es 13.8013.95, 80-as 13.95—14.10, Pestvidéki rozs és egyéb
6.50—6.60, takarmányárpa- I. 8.60—8.80, felvidéki
sörárpa 10.75-12.50, egvéb 9.75-11.00, zab I. 8.508.70, tiszántúli tengeri 6.80—6.90, korpa 5.85—9.95.
Csikágói terménytőzsde zárlat. Irányzat lanyha. Buza májusra 67.25—háromnyolcad (68 háromnyolcad), júliusra 68—67 75 (68.5—ötnyolcad),
szeptemberre 68.75—ötnyolcad (69 hétnyolcad—
ötnyolcad), decemberre 71 egynyolcad—71 (71 hétnyolcad—72). Tengeri májusra 34 háromnyolcad,
(35.25), juliusra 36 hétnyolcad (37.75), szeptemberre 38 ötnyolcad (39.75), Zab májusra 23 háromnyolcad (23 hétnyolcad), juliusra 23.5 (24 egyegynyolcad), szeptemberre 24 (24 ötnyolcad). Bozs
májusra 45 (46 hétnyolcad), juliusra 45 ötnyolcad
—háromnyolcad, (47.25), szeptemberre 46 ötnyolcad (48.75).
Nyomatott a kiadótulajdonos Délmagyarország
Hírlap- és Nyomda válta lat Rt. könyvnyomdájában
Felelős üzemvezető: Klein Sándor.
Felelős szerkesztő: PÁSZTOR JÓZSEF.

Csórnál? ponyvát,
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Apróhirdetések
BÚTOROZOTT
r-VSlKÍlPt

Bútorozott
szobát

L A K Á S T
eryorsan és jól kiad
illetőleg talál, ha felad egy apróhirdetést
a

nétmfflyarorsiíüba1

Lére őházi diszkrét szobát
kerekek fogadalmi templom
körzetben »Május 1« jelige
alatt.
Bútorozott

szoba lehetőleg

Budapesti értéktőzsde zárlat. A tőzsde irány- léj c ("'házi bejárattal kereszata ma ismét üzlettelen volt. Nyitás alkalmával tetik. árral. Jelige »Jó lakót
néhány szórványos vételi megbízás teljesitése következtében egy-két érlék kisebb árnyereséget ért
Lakás - Üzlet
el, de az üzletidő későbbi folyamán, dacára a berlini barátságosabb irányzatnak, teljes tartózkodás
uralkodott a piacom. Ennek hatása alatt az árfolyamok lemorzsolódnak. Az árfolyamok nagy része az üzlettelenség következtében névleges. Zárlatkor az irányzat gyenge. A fixkamatozásu papírok piacán a forgalom minimális volt, kivéve a
legkönnyebben et
hadikölcsönt, amely iránt a spekuláció fokozotadhat vagy vehet,
tabb érdeklődést mutatott. Magyar Nemzeti Bank
ha meghirdeti a
121.8, Mák 328, Első Budapesti Gőzmalom 11.5,
DélmagyarorszáB
Bauxit 25, Asphalt 6.5, Salgó 21.4, Urikányi 26,
apróhirdetései között
Alheneum 20, Glóbus 17, Fegyver 68.5, Ganz 10.75,
Láng 14, Bima 18.8, OFa 6.5, Nasici 72.25, Nova 15, Teljes komfortu 2 SZObáS
Tröst 78.1, Délcukor 74, Magyar cukor 71.75, Stummor 18.5, Gsehwindt 97, Krausz 63, Szegedi kender
14.5, Goldberger 20. Győri textil 32, Pamut 36,
607
Hungária 7.5, Buggyanta 18, Telefon 6.75, Főv.
köles. 36, 1916 évi péntárjegy 0.12, 17. évi 0.17, 18. Tisza Lajos körút 31.
évi 0.06, hadik. 6 százalékos 1—5 0.19, 6—7-es 0.16,
lehetőleg
5.5 százalékos 2—7 0.18, 4-es 0.13, 5-ös 0.16, 8-as Kűtönbejáratu,
földszintes szobát keresek
017.

Házat

garcon lakás
kiadó.

Zürichi devizazárlat. Páris 20.3825. London
17.765, Newvork 470, Brüsszel 72.30. Milánó 26.95,
Madrid 44.35. Amszterdam 208.20, Berlin 118.50,
Bécs (hiv.) 73. (siíling) 55.60, Szófia 3.75, Prága
15.415, Varsó 58.05, Belgrád 7.—, Bukarest 3-08.
A Magyar Nemzeti Bank hivatalos árfolyamjelentése. Angol font 19.70—20.10, belga 79.16—79.74
cseh korona 16.93—17.50, dinár 7.20—7.70, dollár
560—568, dSn korona 87.20—88.40,
kanadai
dollár 4.43—4.53, francia frank 22.30-22 50, hollandi forint 230.10—232.30, lengyel zloty 64.45—
64.95, leu 3.40—3.44, leva 4.00—4.26, líra 29.90—
30.20, német márka 135.70—136.60, norvég korona
99.90—100.90, osztrák schilling 80.10—80.80, sváici
frank 110.70-111,«), svéd korona 101.50—102.50.

i

Egy ndvari szoba azonnal
kiadó Valéria tér 6. &z.
Kétszobás modern
lakás
májusra kiadói
Bercsényi
u. 13.
Dugonics tér 2 alatt nagy
szoba kiadó,
érdeklődni
mclle'te Centrom ftzlet.

Foglalkozás
Kifutófiu felvételik Bimfestéküzlet,
Szt. Istrán.
tér 6.
Műszaki üzletbe kellő gyakorlattal bíró -ügynököt és
jó eladót keresek május 1re »Jutalék és fix« jeligére.
Fogtechnikus
tanulónak
négykö'é^iskolát véezett fiu
felvétetik Honvéd tér 8,
Kandiba.
Jó M'o'iytivánnynl ajánlkozom mindenesnek. Önállóan
főzök. Pí>e"irta ucca 12,
Császár.

Keresek

egy teljesen megbízható intelligens hölgyet,
esetleg
férfit, ki n helybeli üzleteinket irányítaná. »Biztos
megélhetés« jeligére a kiadóhivatalba.
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HASZNRLT
bútort, ruhát és a
háztartásban felesleges tárgyakat jól
értékosit a

saját bútorommal teljes elláDélmagyarország
tással intelligens zsidó celapróhirdetései
utján
ládnál vagv özvegynél, értekezhetni 0—1 óráig vagy
4—8-ig B<c-.kay ucca 8a,
Kerékpár, rádiók olc'ón elföldszint 3.
adó elköltözés miatt Vörös, Attila n. 6.

Klebelnbera
telep e n , Kösxltén
veov
SsemfmWdly/eleken
lakó

kerékpáros
lapkihordA

felvétetik
ölvatalban

a

kiadó

Ö'csó és jó kenyér
kapható
Kossuth L. s.-ut
79. sz. alatti kenyérúzletben
fehér 30 f, félbarna 28
I , és a kitűnő rozs 20 f.
Alkalmi vétel! Mindenre alkalmas nagyobb jégszekrény
olcsón eladó Kálvin tér 4,
Utazók egyenlete-

