MAGYARORSZÁG
SZEGED. Síerko«(ö»éo: Somogyi ocoa
22.1.em.Telefon: 23-35.^KtadóhlTadal,
IcOlctViikOnyTlAr 6* tegylroda
Aradi
oeea S. Telefon : 13—Oö. — Nyomda t Lííw
Llróí uccn 1«. Telefon t
^ott TAvlrnli
evélclm
Mlmaqyaronzág

Csütörtök, 1933 május 18
A r a 12 f i l l é r
I X .

é v f o l y a m ,

f/J,
4 t t r

s z .

Megint a boletta

reskedő, az Iparos, a munkanélküliek légióa, hozzájárulhat-e a kenyérdrágulásban jeentkező segítséghez az, akinek nincs keA pénzügyminiszter a képviselőháznak
nyere
?
kedd és szerda között virradó ülésén bejeMég az ellen sem lenne kifogásunk, ha a
lentette, hogy jobb hijján a kormány a boletnagygazdáknak segítséget nyújtanak, h a
ta rendszerét tovább is fenn fogja tartani.
ugyanakkor segitséget kapna a k é z m ű Amikor a miniszterelnök kormányra lépett,
i p a r , segítséget kapna a k e r e s k e d e l e m
kijelentette, hogy a boletta intézményét meg
s a munkáhozjuttatás segítségét kapná minfogja szüntetni s a gazdatársadalmon célraden szellemi és fizikai munkanélküli. A szelvezetőbb eszközökkel fog segiteni.
lemi és fizikai munkanélküliek, a munkanélA pénzügyminiszter bejelentése ellentétküli munkások és munkanélküli munkaadók
ben van a miniszterelnöki programmal s elnem azt kivánják, amit a gazdatársadalom
lentétben van a polgárság túlnyomó részekap: nagyobb részt, mint amennyi kijárna a
nek meggyőződése szerint az ország érdekénemzeti
termelésből, ők, szegények, megelével is. A pénzügyminiszter szerint a korgednének
azzal is, ha kevesebb, sokkal kemány kénytelen a nemzeti termelés eloszlávesebb jutna nekik a nemzeti termelésből,
sának módjába beleavatkozni s gazdák rémint amennyi őket megilleti, csak jutna legszére nagyobb részt kiván juttatni, mint
alább valami. Csak azt nem értik meg a
amennyi közhatalmi beavatkozás nélkül az
munkanélküli munkások és a munkanélküli
agrártársadalomnak jutna. Bár a mi meggyőmunkaadók,
hogy miért kelljen nekik a keződésünk szerint a gazdatársadalmon nem
nyér árának mesterséges drágulásával hozkönnyíteni kell, hanem a gazdatársadalmat
talpára kell már egyszer állítani, átmeneti zájárulni a nagybirtokosoknak is kijáró táegészséges
kedvezmények helyett az élet és munka foly- mogatásához? Mégsem lehet
tatásának feltételeit kellene számukra nyújtani, mégsem emelnénk most a kedvezmény
rendszere ellen sem kifogást, h a ehhez a
könnyítéshez nem egyes gazdák, hanem a
gazdatársadalom tagjai kivétel nélkül jutnának. Mert a bolettának legnagyobb hátránya
az, hogy terhét mindenki viseli, de előnyét
nem mindenki, még a gazdák közül sem
mindenki élvezi.
A boletta sokkal többet segit a nagygazdákon, mint a kisgazdákon. A kisgazda nem
ad el gabonát, vagy ha elad, aránylag igen
jelentéktelen mennyiséget vihet csak piacra. A boletta rendkívüli mértékben drágítja
a kenyeret, a kenyér drágasága emeli a munkabért, a munkabér emelése emeli azoknak
az iparcikkeknek az árát, amire a kisbirtokosnak szüksége van. A kenyérnek ez a mesterséges drágitása még hosszabbra nyújtja
az agrárolló két szárnyát s ez az agrárolló
még nagyobb területen nyírja le a mezőgazdasági termékek árait. A kisbirtokos sokkal
kevesebb hasznot lát a bolettéból, mint
amennyi kárt kénytelen elszenvedni a boletta következtében. Ha fel állítanák a kisbirtokosi üzem boletta-mérlegét s az egyik oldaléra könyvelnék el azt, amit a kisbirtokok s az
általa eladott pár métermázsa gabona után a
boletta fejében kap s a másik oldalára irnák
azt az árkülönbözetet, amit a kisbirtokos a
boletta következtében az ipari cikkek árában
s a munkabérben viselni kénytelen, akkor
nyomban szemléletessé válna, hogy a kisbirtokosnak nem érdeke a kenyérnek ez a
mesterséges drágitása.
Ha pedig ez a tételünk igaz, mint ahogy
kétségtelenül az, akkor hogyan lehet megnyugvással felelni a kérdésre: az ipar, a
kereskedelem, a munkásság, a fogyasztók a
mai helyzetükben, a mai gazdasági viszonyok között hogyan nyújthatnak segítséget
a nagybirtokosoknak ? Senki sem kételkedik
abban, hogy a válság a nagybirtokot sem
hagyta érintetlenül s a nagybirtok
üzeme
sem folytatható gondok nélkül. D e mégis
csak más a nagybirtokos gondja és más a
munkanélküli iparosé, a munkenélküli tisztviselőé s a keresetnélküli kereskedőé. A
pénzügyminiszter szerint a nemzeti termelés eredményéből többet kell juttatni a gazdatársadalomnak, mint amennyi neki járna,
do ehhez a juttatáshoz hozzájárulhat-e a ke-
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állapot s mégsem lehet egészséges rendszer
az, nogy a munkanélküliek minden karéj kenyérnek árában szubvenciót nyújtsanak a
nagybirtoknak. A z állam a rászorultság
mértéke szerint állapítsa meg a segítségnyújtásnak sorrendjét. S h a egyszer a rászorultság mértéke állapítja meg a sorrendet, mikor kerül akkor sor a bolettára ?
Amikor a boletta rendszere először jelentkezett, olyan nagy volt ellene a felzudulós,
hogy a szegedi közgyűlés többsége is tiltakozott ellene, — pedig mikor fordul az elő,
hogy a szegedi közgyűlés többsége helytelenít valamit, amit a kormány helyesel ? Azóta a tapasztalatok s az észleletek egyhangú
verdiktje Ítélte el a bolettát. Az egész magyar társadalom a megkönnyebbülés örömével fogadta pár hónappal ezelőtt a miniszterelnöknek azt a bejelentését, hogy a
bolettát eltörli. S most újra itt a boletta, a
munkanélküliséghez jön a kenyérdrágitás,
— vájjon ez-e az a mód, amivel a gazdasági
válság hatásával szemben sikerrel lehet
szembeszállni ?

Gömbös költségvetési beszéde

a hillerizmusról, az Anschhissról, a királykérdésről, a nemzett egységről, a külpolitikáról, a Bleyer-Ogyről
»Rend, nyugalom, belső egység« — »A hideg ész politikájának kell érvényesülnie««
Végei éri a költségvetés vitája
(Budapesti tudósítónk telefonjelentése.) A tíznapos költségvetési vita szerdán G ö m b ö s miniszterelnök érdekes beszédével véget ért A miniszterelnököt beszéde során több alkalommal az
ellenzékről is megtapsolták. Amikor a pártszempontoktól független nemzeti egységről beszélt és erre a kijelentésre tapsolni kezdtek az ellenzéken,
a kormánypárt némán, mozdulatlanul fiit a helyén. A miniszterelnök hátrafordult és csodálkozó
arccal intett a kormánypárt felé, mire ott i« tapsolni kezdtek.

ges politikát folytatni Németországgal szemben, de nem is füzhetjük szekerünket Németországhoz. Franciaországban sokan vannak,
akik mellettünk nyilatkoztak. Hiba az is, hogy
a magyar revizió ügyét összekapcsoltuk a német revízió ügyével. A költségvetést nem fogadta el.
V a y Miklós báró: A költségvetést csak ugy
lehetne kiegyensúlyozni, ha a keretek megfelelnek a mezőgazdasági lakosság teherbíró Képességének. Ez pedig csak ugy érhető el,
hogyha az ipari cikkek árát leszállítják.
Ezután

— Jó reggelt 1 — kiáltozták ekkor a baloldalról
A tapsok után vihar robbant ki a miniszterelnök azon kijelentése nyomán, hogy „ne legyen
Gömbös miniszterelnök
politikus az, aki az éhezőkön keresztül akarja
mondotta
el beszédét.
megvalósítani politikáját". A szociáldemokraták
padot verve kiáltoztak a kijelentés ellen, az el— Megnyugtatok mindenkit — mondotta —,
nök a viharcsengőt Is megszólaltatta.
hogy érzem a kötelességemet atekintetben,
— Májusban vagyunk, de még mindég millió- hogy a nemzet életét konkrétumokkal előbbre
vigyem és etekintetben kormányommal együtt
számra éheznek a munkanélküliek! — kiabálta
a múltban is megtettem minden lehetőt. A
Esztergályos János.
— Az éhezők ügyét talán mégis szabad a par- költségvetés vitája az összhang jegyében zajlott le.
lament elé hoznunk! — mondotta kivörösödve
P r o p p e r Sándor.
— A költségvetési vitában
tapasztalható
Percekig tartott, amig folytathatta beszédét a összhang oka az, hogy nyugalom és rend után
miniszterelnök. Az egységes párt részéről viharos vágyik mindenki, továbbá, hogy a politikai
taps szakította meg beszédének azt a részét, mely- é?. gazdasági tekintetben egyaránt súlyos nemben a nemzet lelkének átreformálásáról és a
zetközi helyzetet mindenki átérzi és e nehéz
munka glorifikálásáról beszélt Altalános figye- helyzetben fontosnak tartja a nemzeti egysélem kisérte külpolitikai fejtegetéseit, az Án-get, ami nem pártpolitikai gondolat, hanem
schlussról, a királykérdésről, a hitlerizmusról, a
nagy nemzeti elgondolás.
revízióról és a lefegyverzésről tett kijelenté— Ez már más — szól közbe F r i e d r i c h
seit.
Feltűnő érdeklődés előzte meg a hitlerizmusról tett kijelentéseit. Helyeslés és taps fogad— Az evolúció alapján
állok
— folvtatta
ta azt a részét beszédének, amelyben kijelentette, Gömbös —, nem akarok értékeket rombolni,
nem helyesli azt, hogy e<y párt függvénye legyen még jószándékból sem, de magam fr érzem,
valamely külföldi mozgalomnak.
hogy az uj idők uj reformokat követelnek. —
— A gazdasági kérdést nem leh*t egyszerűen
A költségvetés! vitának"
pénzügyi szempontból nézni, mert nem mindszerdai első szónoka Z s i l i n s z k y
Endre egv az, hogy kinek a kezében van a
föíd. Tovább is a katpitalizmus elvi alapján álvolt. Kifogásolta, hogy a parlament az utóbbi években keveset foglalkozott a megszállott lok, mert az olyan gazdasági "lap, amelyet nem
területen élő magyar és más kisebbségek szen- lehet megdönteni. Azonban sokban osztom a
vedéseivel. A dunai népekkel valamilyen mó- kapitalizmussal szemben megnyilvánult bírádus vivendit kell találni. Nem lehet ellensé- latot. A kapitalizmus nem lehet illám az állam-
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szág megerősítése érdekében eddig követett
külpolitikai vonalvezetése mellett az aktivitás
fenntartásával. Belpolitikai tekintetben
• rend, nyugalom, belső egység

Mindig otthon legyen,

és a centripetális erők fokozására
Itt kívánok
válaszolni Bleyernek

Hogy ha szükség van rá,

a nemzetiségi kérdésben elhangzott beszédére.
Előre figyelmeztette, hogy beszéde vihart fog
kelteni. Helytelenítem a diákság tüntetését
Rendkívül kényes kérdésről van szó. A kormánynak megvan a hatalma arra, hogy a
kérdést maga oldja meg, felesleges tehát a
diákság asszisztáíása. Bleyert pedig felszólítom, hogy adja be iráshan a kívánságokat és
akkor letárgyalom ezeket a kérdéseket a nemlet érdekeinek fokozott szemelőtt tartásával.
— A kormány sürgős feladatának tartja —•
folytatta Gömbös —

Gyorsan

segíthessen.

ban. hanem bele kell Illeszkednie a
¿let szolgálatába.
A miniszterelnök ezután

nemzeti

kfllpolitikal kérdésekre
tért át.
— Akik valóban békét akarnak, nem kívánhatják. hogy azok között, akiket a zöld asztalhoz invitálnak, olyanok is legyenek, akiknek leláacolt kézzel kell odaülniök. A háború
jelszavával egyetlen hatalom
felelős
képviselőjének
sem szabad
játszania.

Aki

békét akar.
kell a revizio

annak
foglalkoznia
gondolatával
is.

Ennek a kérdésnek az a lényege, hogy elsimuljanak azok az igazságtalanságok, amelyekre a
mai Európa felépült. Egyetlen önérzetei magyar ember sem fogadhatja el a mai helyzetet és ezért szükségesnek
tartottam
a revíziót
nyílt kormányzati
progrommá
tenni.
— Felemlítették a vita során
• hitlerizmust
— folytatta tovább. A kormány álláspontja az,
hogy minden állam tetszés szerint rendezkedhetik be belpolitikailag. Ebból semmiféle következtetést levonni nem szabad, főképp nem
szabad magyar és hivatalos szempontból. Bennünket Németország
abból a szempontból
érdekel. hogy átveszi-e
mezőgazdasági
kivitelünket és hogy
külpolitikai
vonalvezetése
érint-e magyar érdekeket. A hitlerizmust csak
ebből a szempontból nézheti a kormány, mert
hiszen mi is tiltakoznánk, ha valaki belügyeinkbe beleavatkoznék. Egyébkent Meskó Zoltánt arra kérem, hogy likvidálja
mozgalmát.
mert neim helyeselhető,
hogy magyar
politikai
párt külföldi
emberben
látja
vezérit.
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a választójogi törvény
előkészítését és a kormányzót Jogkör kiterjesztését Javaslatot tesz a kormány olyan felhatalmazás elnyerésére, melynek segítségével
a racionalizálást keresztülviszi. Fokozni kívánja a külkereskedelmi forgalmat és az Idegenforgalmat, szem előtt tartja a munkanélküliséget Iskolareformot készít elő, mert u j
magyar embertípusra van szükség.
— A sokat gúnyolt hideg-ész politikájának
kell érvényesülnie — fejezte be beszédét —,
mert azok a fáklv&k, amelyek kigyulladtak,
még nem elégségesek ahhoz, hogv világosságot gyújtsanak.
Szünet ntán
F á b i á n Béla beszélt, azt mondotta, hogy a

Ellenzéki
A TWlnvftfryaroTOzáf! budapesti mnnkatár»«
kérdést Intézett a miniszterelnök beszédé Uletőleg a különböző ellenzéki politikusokhoz.
FriMrleh Irtván
Így válaszolt:
Túlnyomó részben helyeselhetem a beszédet.
Bár nem akarok ünneprontó lenni, ki kell emelm , hogy tul sok volt a messzemenő elgondolás
ém kevés a jelent érintő konkrétum.
Rassay Károly
Így nyilatkozott:
— A beszédet illetőleg n * é s IrrWklt mondani.

Könyvelés vezetése, betanítása, adómérleg,
társas, örökségi elszámolások elkészítése.
A d ó és egyéb v i z s g á l a t esetén
• l l e n s z a k é r t f l i
közreműködése stb. (Szanálási tervek kidolgozása és végrehajtása.
«7
miniszterelnökkel sok kérdésben egyetértenek
a Ház minden oldalán.
A háború kérdése
ügyében osztja a miniszterelnök álláspontját
de miért nem nyilatkozott a miniszterelnök a
magyar—német kereskedelmi viszonyról.
Ezután elhangzottak a vita utolsó beszédei.
H u s z á r Mihály. N é m e t h Vilmos, G á s á r d v Elemér, S t r a u s s István és E r d é v i Aladár felszólalása után az éjféli órákra
járt az idő, amikor a többség általánosságban
elfogadta a költségvetést és az elnök a vitát
bezárta.

r

A napirendi vita
során Izgalmak keletkeztek. T u r l Béla élesen
foglalt állást a miniszterelnöknek a királykérdésben elmondott kijelentéseivel szemben
és. kijelentette, hogy a kérdésben törvény tavaslatot fog a Ház elé terjeszteni. Éjfél után egy
óra volt, amikor a képviselőház ülése végét
ért

Gömböt betzédéröl
A beszédet — kivéve a közjogi fejtegetéseket —,
a Ház minden oldala a magáévá tehetné Sajnálattal nélkülöztem a konkrétumokat Végleg«* állásfoglalás előtt konkrét Javaslatokat várok. A nemzeti egységet Illetőleg erfls haladás* ówlelefc.
Farteia István
ezeket mondotta:
— Minket • beszéd nem elégített R Azt látjuk, hogy munkanélküli segély mm leaz és munka sem lesz.

A i Anschluss
Asztria saját problémája. A magyar kormány
már korábban érintkezésbe lépett Ausztriával
az egymásrautaltság gondolata alapján. A magyar-osztrák kereskedelmi szerződéssel olyan
alapot kívántunk teremteni, amely ne csak a
barátság révén kösse össze a két államot, hanem a gazdasági árucsere által egvmás kölcsönös segítése révén is összekapcsolja őket. Tovább menni ennél ebben a pillanatban,
veszedelmes
játék lenne. Az Ausztriával való
barátságos viszony fenntartását és a gazdaságpolitikai érintkezést helyesnek tartom, de
nem kívánok oluan messze menni, hogy eszel
kapcsolatban a Királykérdést is feszegessem.
— őszintén megmondom — folytatta —, hogy
nem szívesen foglalkozom
• királykérdéssel,
mert azt ma sem tartom időszerűnek Kérdem,
segíthetne-e e pillanatban az országon egy király? Erre

határozottan
nemmel
kell
válaszolni.
— Ha volna
olyan
megkoronázott
királyunk, akinek nevét dicsőség övezi, aki együtt
élt a nemzettel, aki csatákat nyert, akkor "természetszerűleg helyes volna az az állítás, hogy
hozzájárulhaitna a magyar élet megerősödéséhez. Ezek a lelki kapcsolatok azonban, bármily
tisztelettel vagyok a tradíciók iránt, azt kell
mondanom, hógy ma nincsenek
meg. A perszonálunió, melyről most beszélnek, uj kérdést
vetne fel. Mindenki magyar királyt akar, azonban az osztrák császárral
együtt dolgozni nehéz lenne. Alig értük el függetlenségünket,
mely után évszázadokon át sóvárogtunk és ismét lemondjunk
róla?l? Miután kötelességem
a rendre és a nyugalomra őrködni, kérem a legitimizmus képviselőit, tartsák fenn elveiket, de
ne kezdjenek
olyan országos
szervezkedésbe,
amely szembetalálja magát a
kormánnyal,
mert *z nem érdeke sem a legitizmusnak, sem
• kormánynak, sem pedig az országnak.
— * Kormány kitart a független Magyaror-

Rassay Károly
május végén Szegedre lön
(A Délmagyarország
munkatársától.)
Fassay Károly, 'Szeged országgyűlési képviselője
a napokban értesítette szegedi pártjának vezetőségét hogy május
végén Szegedre jön és
néhány napot a városban tölt. Mivel az érvényben lévő gyüléstilalom
következtében
képviselői beszámolót
nem tarthat, híveivel ugy a városban, mint a szegedi tanyákon személyes
érintkezést kíván keresni.
A szegedi liberális párt veeetősége dr. Pap_

Róbert elnökletével irordán détotá« megbeszélést tartott, amelyen dr. Pap Róbert Ismertette Rassay hozzá Intézett levelét A pértvezetőség elhatározta, hogy Rassay Károly «rámára
összeállítja a programot, ameaynek alapján a
város képviselője megbeszélheti válajsztóival
ugy a helyt, mint az országot alctuááltásokat.
Rassay szegedi látogatását nagy érdeklődés
előzi meg.

II japán csapatok körülzárták Pekinget
Karbin. május 17. A mandzsu kormány és a
karbini angol főkonzulátus között tegnap éles
konfliktus
tört ki, amely súlyos következményekkel fenyeget. A Karbinban megjelenő japánellenes irányú „Charbin Herald" eimü angol lap kiadóját és szerkesztőjét, Simptont
a
mandzsu hatóságok tegnap le akarták tartóztatni, a lapkiadó azonban utolsó pillanatban
az angol konzulátusra
menekült
üldözői
elől.
A mandzsu hatóságok erre felszólították az angol főkonzult hogy azonnal
szolgáltassa
ki
Simptont,
akit száműzni
akartak.

Tokió, május 17. A japán hadügymtnfeztér
jelentése szerint a támadó japán csapatok tegnap elfoglalták
Luan Su városát és ezzel Peking
körülzárása
csaknem
teljesen befejeződött.
A
japánok minden oldalról folytatják előnyomulásukat, hogy a kínaiak mögött elvágják a vlszszavonulás
útját.

A főkonzul megtagadta
a kérés
teljesítését.
mire a mandzsu kormány ultimátumszerű
követelést nyújtott
át. amelyben Simpton határidőhöz szabott kiadatását kéri. A mandzsu kormány azzal fenyegetőzik, hogyha a főkonzulátus nem adja ki az angol lap kiadóját, ugy
erőszakkal
benyomul
a főkonzulátus
épületébe.

minden színben kapható
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vá%ár idefe

lesszálHíják
a villamos
larifáfái
alaií

10 fillér lesx a szakaszjegy

(A Délmagyarország munkatársától.) A legutóbbi közgyűlés foglalkozott a Szegedi Közúti Vaspálya részvénytársaságnak azzal a beadványaval, amelyben haladékot kért a Gedóntuli vonalszakasz kiépítésére. Mint emlékezetes, erre a vonalépitésre akkor kötelezte még a
.város a villamosvasutat, amikor engedélyt
adott az ujszegedi vonal megszüntetésere. Az
engedély féltétele az volt, hogy a vállalatnak
a megszüntetett vonal helyett megfelelő hoszszuságu uj vonalat kell építenie ott, ahol azt
a közgyűlés megállapítja. Annakidején terminust is" kapott a munkára a villamos, de ezt a
határidőt többször meghosszabbította a közgyűlés, legutóbb azonban kimondotta, hogy
májusnál tovább nem vár. Még a legutolsó
határidő lejárta előtt meginterpellálták a közgyűlésen a polgármestert és bejelentették, hogy
a villamos nem kezdett hozzá a vonalépitéshez,
pedig a határidő rövidesen lejár. Ugyanakkor
a villamosvasút igazgatósága kérvényt nyújtott be a városhoz. Kérvényében ujabb haladékot kért. Hivatkozott a rossz gazdasági viszonyokra, a villamosvasút forgalmának jelentékeny visszaesésére és a vállalat üzleti mérlegére, amely azt bizonvitja, hogy a részvénytársaság csak áldozatok árán tarthatja üzem-

ára

ben a villamosvasutat Szegeden.
A közgyűlés a kisgyűlés javaslata alapján
ugy határozott, hogy nem adja meg a haladékot, hanem kötelezi a villamosvasutat a vonalszakasz haladéktalan kiépítésére. Az ügy
tárgyalása alkalmával felmerült az a kívánság is, hogy szállítsák le a villamosvasút viteldijait, mert a drága tarifa az egyik oka a
fokozatosan csökkenő utasforgalomnak.
A közgyűlési határozat nem emelkedhetett
jogerőre. A vállalat fellebbezést nyújtott be ellene a belügyminiszterhez és igy a város hatósága mindaddig nem rendelheti el a közgyűlési határozat végrehajtását, amig nem érkezik meg a belügyminiszteri jóváhagyás.
K o r á n y i Jenő, a villamosvasút igazgató ja,
szerdán delelőtt megjelent dr.
Somogyi
Szilveszter polgármesternél és bejelentette,
hogy kísérletet tesz a tarifacsökkentéssel. Egyelőre csak a szegedi ipari vásár ideje alatt léptetik életbe a fővonalon az olcsó tarifát, ha azután beválik, akkor ezt a rendszert állandósítják és alkalmazzák a villamosvasút minden
vonalán. A próbatarifa szerint a jelenlegi tizenhat filléres szakaszjegy ára 10 fillér lesz,
ugyanannyi, mint amennyi a háború előtt volt.

Hitler »„béke-beszédet"
mondott
»
a birodalmi gyUlés szerdal ülésén
Népgyűlési hang helyett — »diplomata-beszéd« — »Nem akarunk uf sebeket flfnl,
a meglévő sebeket Is qyögyitani kívánlak« — Elfoqadfa Roosevelt módszereit, mert
»nem gondol támadásra, csak Önvédelemre" — Ötéves átmeneti Időt kért, az év
végén megszűnik a rohamosztagos klsegitörendörség

(Budapesti tudósítónk telefon jelentése.) Berlinből jelentik: A birodalmi gyűlés szerdán
összeült, hogy meghallgassa Hitler beszédét.
A Kroll-szinnáz üléstermében, amelyet ugyanugy, mint a megnyitás alkalmából feldíszítettek, már fél órával az ülés megkezdése
előtt megjelentek az első képviselők.
G ö rin g
elnök nyitotta meg a gyűlést.
— Német férfiak és asszonyok! — mondotta.
Nemzetünk sorsdöntő kérdéséről van szó. A
birodalmi gyűlést talán még sohasem hivták
össze ilyen ícomolv kérdésben és ilyen komoly
órában. A német birodalmi kormány ebben a
nehéz helyzetben szándékait és céljait az egész
német nép előtt ismertetni kivánja és elhatározta, hogy céljait és szándékait a német nép
képviselői előtt hozza nyilvánosságra.
Goring ezután Hitlernek adta meg a szót.
Hitler beszédében többek között ezeket
mondotta:
— Az önök által ismert problémák oly nagy
jelentőségűek, hogy szerencsés megoldásuktól
nem csupán a politikai béke, hanem az egész
világ gazdasági menekülése is függ. Érthető,
hogy
a revízió gondolata

akkor tekintetbe kellene vennünk, hogy mindig a hiányos egzisztencia-lehetőségek voltak
a forrásai a népek közötti konfliktusoknak.
— Nem bölcs dolog elvonni egv néptől a
gazdasági életlehetőségeket, tekintet nélkül arra, hogy ez a nép továbbra is kénytelen azon
a területen élni. Az a vélemény, hogy egy hatvanötmilliós nép gazdasági elpusztításával
más népeknek jó szolgálatot teszünk, ostoba
vélekedés, azok á népek, amelyek igy kivántak eljárni az ok és okozat természeti törvényeihez képest, igen hamarosan megérezték,
hog7r ugyanazon katasztrófa felé vezették őket,
amelyet akartak egy másik népnek okozni. A
jóvátételek gondolata és keresztülvitelük valamikor a történelemben iskolapéldája lesz annak, hogy a nemzetközi jólétnek figyelmen kivül való hagyása miiven káros lehet az egész
világre nézve.
A jóvátételekel
tényleg csupán a német exporttal lehetett volna megfizetni. Azonban amilyen mértékben
Németországot a reparációk miatt mintegy
nagyszabású nemzetközi exportvállalatnak tekintették, olvan arányban kellett ettől szenvednie a hitelező államok exnortjának. Ennélfogva a jóvátétel gazdasági haszna nem állott
arányban azzal a kárral, amelyet a jóvátételek á hitelező államok magángazdaságainak
okoztak.
Az a gondolkodás — folytatta Hitler — amely
egy R5 milliós nép megsemmisítésére törekszik,
esztelen, mert nem kétséges, hogy ha célját el
is éri, a katasztrófa reá is vissza sújt. A versaillési szerződés a kiindulása a mai bajoknak.

miért volt állandó kisérő jelensége a békeszerződésnek és hogy a revíziót még a békeszerződések szerzői is mint szükségest, előre látták,
aminek révén a revíziónak jogi bázisa éppen
ezekben a békeszerződésekben rejlik. A világháború után nem hárulhatott volna szebb
feladat egv igazi békekonferenciára, mint az,
hogy ennek az eszmének a felismerésével ha jtsák végre az európíi államok újjáalakítását.
Minél világosabban fedték volna ennek a szabályozásnak a következéseképen a néphalárok
és
az
államhatárok
egvmást, annál
inkább
lehetővé
vált
volna,
hogy ilyen módon
későbbi
konfliktusok
egész sorát megszüntessék. Ehelyett azor.lnn
részben tudatlanságból, részben szenvedélyből és gyűlöletből olyan m e g o l d á s o k r a Határozták el magukat, amelyek már logikátlanságukban és méltánytalanságukban u j konfliktus magvát hordozták maguktan.
— Ha az lenne a szándék, hogy Európában
emberileg

— Uj erőszakos megoldások csak az egyensúly ujabb megzavarására, uj áldozatókra,
még nagyobb bizonytalanságra és ennek folytán még sulvosabb gazdasági ínségre vezetrének. Az ilyen végnélküli őrület kitörése
csak kommunista kaoszba rántaná Európát és
a világot.
Ezután Hitler

belátható időre megteremtsük a békét,

a horogkeresztes forradalom

Semmiféle uj európai háború nem
tudna a mai állapotok helyébe jobb
állapotokat teremteni sem politikailag, sem gazdaságilag.

J^ÚTjOOJÍ
Z>i
• minőig magon viseli
" nyAriA védjegyét.

_

ASPIRlNtótoi
is v a m v í t ó
sági védjegy
ez ismert
Bay«r-ke*aszi
Me-gltoJésels5>
máknál ASPI RIN -TAB LE TTÁ K

céljairól beszélt.
Áz a három szempont, amely bennünket vezetett — mondotta —, a »vetkező: Megakadálvozása a Jtommnniritn—fetfnrdlilásnak—és
fel épi téseaz osztályok ¿3 rendek érfjpb°:>"ktegyenTltő magántulajdon alapján, felépülő
állami rendnek. Megoldása
a legsúlyosabb
szociális problémáknak és a munkanélkülieknek a termelésbe való visszavezetése. Helyreállítása a tekintélyen és állandóságon! alapuló
államvezetésneF. Nem akarunk uj sebéket
ülST, éfíenkezőleg. a meglevő sebeket is begyógyítani kívánjuk.
— Nem fogunk megszegni semmiféle olyan
megállapodást, amelynek helyére iobbat tenni
nem tudunk. Azonban
a versaillesi szerződés revíziójához iogunk van.
— Ezután arról beszélt, hogy miért nem tekinthetők a nemzeti szocialista szervezetek
haderőnek. Kijelentette, hogy
a rohamosztagoknak kisegítő rendőrségként való felhasználása az év végén megszűnik.
<— Németország hajlandó utolsó puskáját is
összetörni, — folytatta —, ha a szomszédos
nemzetek ugyanezt cselekszik. MacDonald leszerelési tervét megfelelő kiindulási alapnak
jelentette ki, azonban hangoztatta Németországnak azt a kívánságát, hogy ne rombolják
szét Németország jelenlegi védelmi rendszerét
egy csapással, hanem
engedélyezzenek Németországnak ötéves átmeneti időt biztonságának kiépítésére,
Beszéde végén Hitler
Roosevelt felhívásáról
kijelentette, hogy a kormány hajlandó elfogadni a Roosevelt ajánlatában
felajánlott
módszereket, mert meg van győződve, hogv
gazdasági újjáépítés nincs leszerelés nélkül,
Németország hajlandó csatlakozni minden ünnepélyes megnemtámadási paktumhoz, mert
Németország nem gondol támadásra, hanem
csupán önvédelemre.
— A versaillesi szerződés aláírása óta Németországban 290 ezer ember lett öngyilkossá.
Ezek az igazi tanúi Németországnak a versaillesi szerződés szelleme ellen. Értsék meg ebből
a többi nemzetek Németország rendithetetlen
akaratát, hogv véget vessen az elnyomatás
időszakának és visszaszerezze egyenjogúságát.

Párisban
hangsúlyozzák, hogy Hitler beszédét kedvezően fogadnák, ha biztosak volnának afelől,
hogy a német politikának ez volna az igazi
kifejezője. Mindaddig azonban várakozó álláspontra helyezkednek, amig a genfi tárgyald-

MOZIMa játszik

Széchenyi

Brigitte Helm és Carl Ludvlg Dlel

a láthatatlan
gárda
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«ok során ki nem derül Németország
szándéka.

igazi

Genfben

bizonyos fellélegzést keltett a beszéd, mert
sokkal élesebb és harciasabb kijelentéseket
vártak. Abban reménykednek, hogy a leszerelési konferencián uj élet kezdődik.

Papén bécsf uffa
Bécsi jelentés szerint P a p é n német alkan-

cellár legközelebbi napokban látogatást tesz
Bécsben. Politikai körökben kíváncsian várják, hogy az osztrák kormány milyen álláspontot foglal el Papén látogatásával szemben.
Papén jövetelét a bajor igazságügyminiszter
néhány nappal ezelőtt történt kiutasítása után
veszélyes lépésnek tekintik.
Valószínűnek
tartják, hogy az alkancellár azért utazik Bécsbe, hogy a német és osztrák kormányok kőzött felmerült ellentéteket elsimítsa.

A rendőrség és a földbérlők
Baranyl főispán nyilatkozata a héttői Incidensről
(A Délmagyarország
munkatársától)
Nagy
feltűnést keltett az az incidens, ami hétfőn
délelőtt játszódott le a Széchenyi-téren a városi főldbérlők ügyében. A
Délmagyarország
szerdai számában vezetóhelyen foglalkozott a
kérdéssel, hogy helyes volt-e a rendőrség beavatkozása ebbe a kifejezetten gazdasági kérdésbe. Bárányi Tibor főispán az üggyel kapcsolatban a kővetkezőket mondotta a
Délmagyarország munkatársának:
— A hatóságokat ebben az ügyben semmij
féle vád nem érheti. Az eset, amint hitelesen
megállapítottam, ugy történt, hogy a mezőgazdasági kamara Szegedre küldött megbízottja
hétfőre kilenc városi bérlő ügyének tárgyalásit
tűzte ki. Nippold János mérnök, a földbérlők
szövetkezetének vezetője, ezt az alkalmat akarta felhasználni arra, hogy érdeklődést biztosítson a szövetkezeti közgyűlés iránt. Engedélynélküli röpcédulákon hívta fel a városi föld-

bérlőket a tanyákon, hogy hétfőn jöjjenek be
a városba, mert a mezőgazdasági
kamara megbízottja tárgyalni fogja
sérelmeiket.
— Igen sok bérlő be is jött és ott gyülekezett össze a Zsótér-házban. A rendőrség tapintatosan és kötelességszerűen járt el, amikor
megtudta, hogy mi történt. A bérlők csak akkor nyugodtak meg, amikor a rendőrök magyarázták meg a helyzetet. A rendőrök közölték, hogy a mezőgazdasági kamara kiküldöttje
csak a beidézett kilenc bérlő ügyét
tárgyalja,
a többiekét nem is tárgyalhatja, mivel semmiféle előkészítés nem történt. Nippold mérnök
meghívása megint magánakció
volt. A bérlők
ezt meg is értették és Nippold Jánost csak a
rendőrök szabadították
meg kínos
helyzetéből.
Sem a rendőrséget, sem pedig a város hatóságát nem illetheti a történtekért semmiféle szemrehányás.

Ujabb Bleyer-ellenes tüntetés
a budapesti egyetemen
Budapest, május 17. Az egyetemi hallgatók
keddi tüntetése Bleyer Jakab egyetemi tanár,
országgyűlési képviselő ellen — mint jelentettük — este a parlament előtt folytatódott, majd
szerdán délelőtt megismétlődött az egyetemen.
A lépcsőházban összegyűlt bölcsészethallgatókat Németh Gyula dékán figyelmeztette, hogy
Írásban, megfelelő formában terjesszék elő kívánságaikat. Az ifjuság elhatározta, hogy a
dékán kérésének eleget tesz és a memorandum
elkészítése ügyében az egyetem udvarán gyűlést tartottak. Tiltakozásukat fejezték kí Bleyer parlamenti szereplése ellen és tanszékéről
való eltávolítását
kérték. A memorandum
hangsúlyozza, hogy a tiltakozás nem az itt élő
német kisebbség és nem Németország ellen«
hanem kizárólag Bleyer Jakab elléh irányul.
A memorandumot az összes diákszövetségek
aláírták.

Bleyer Jakab a tüntetésekről a kővetkezőket
mondotta:
— Ezek az egyetemi hallgatók, akik a tüntetést rendezték, félreértették az én kijelentéseimet és el is ferdítették azokat. Az ifjuság komoly része távol tartja magát ezektől a tüntetésektől, csupán egypár éretlen gyerkőc rendezi
ezeket a tüntetéseket, bizonyos körök megbízásából. Mindazért, amit elmondottam, helytállók
nemcsak Magyarországon, hanem az egész világ előtti
Megkérdezték Bleyer Jakabot, hogy megtartja-e továbbra is előadásait az egyetemen ?
— Ez teljesen az én felsőbb hatóságomtól
függ — mondotta. Világos azonban, hogy arról
az útról, amelyet meggyőződésem
irányit, sem
egyetemi tanárság, sem semmi más nem tántoríthat el.

Felmentő ttéiet
a homok-kartell
(A Délmagyarország
munkatársától.)
A tiszai homokfuvarozók között duló harcról már
beszámolt a Délmagyarország.
Szerdán a harc
egyik mellékhajtása került az ítélőtábla Skulféfy-tanácsa elé. Juhász János, Vőlgyesi János,
Popon Tivadar és Ujváry Mátyás bűnvádi feljelentést tettek volt társuk, Takács István ellen tisztességtelen verseny cicién.
A homokfuvarozók ugyanis két évvel ezelőtt
egyesültek és a megállapodás értelmében egyénileg senkise bonyolíthatott le üzletet, csak az
egyesülés szállíthatott homokot. Később az
egyesülésből többen kiléptek, igy Takács István is, aki azután olcsóbban árulta a homokot.
A feljelentők a hirdetésnek azt a részét sérelmezték, amelyben Takács azt állította, hogy
kartellen kivül áll. Tisztességtelen versenyt követett állítólag azzal is, hogy a tiszaparti bódéjára is odaírta, hogy „kartellen kivül álló
homokszállitó". A feljelentők szerint Takács
nyilvánvalóan az ó vevőiket akarta magának

verében

megszerezni, azt állította, hogy a többlek kartellben vannak és tekintettel arra, hogy kartellben vannak, drágábban árulnak.
A törvényszék előtt megtartott tárgyaláson
Takács István előadta, hogy a feljelentők tényleg kartellben voltak. Ennek igazolására becsatolta az egyesülés megállapodását. Az egyesülés — mondotta — tulajdonképen kartell volt
és közönségellenes
volt azzal a célzattal, hogy
az addig 4 pengős homokár 12 és 14 pengőre
szökjön fel. Amikor az egyesülés szétrobbant,
a homokár újból négy pengőre esett. Takács
azzal védekezett, hogy amikor azt irta, hogy
kartellen kivül áll, igazat irt, mert tényleg
kartellen kivül állott. A biróság Takács Istvánt bűncselekmény hiányában felmentette az
ellene emelt vád alól.
Az ítélőtábla előtt dr. Adler Dezső terjesztette
elő Takács védelmét. A tábla
helybenhagyta
a törvényszék ítéletét azzal, hogy Takács iga-
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zat hirdetett, mert a szerződés, mely a homokfuvarozók között létrejött, tényleg
kartellszerződés volt, mert a célja a verseny kizámMaa és
az árak emelése volt.

Bocskay—III. ker. 3:3 (0:0)
Budapest, május 17. A szerdán megtartott
ligamérkőzésen a II. félidő elején a Bocskaynak megitélt 11-est T e l e k i értékesítette góllá. A 14. percben T e l e k i még egy labdát fejelt a III. kerületiek hálójába, a 24. percben
pedig F e n y v e s s y lőtte a III. kerület első
gólját. 2:1. H o r v á t h révén a III. ker. röviddel ezután kiegyenlített, majd a 80. percben a III. kerület Horváth révén megszerezte
a vezetést, de a 87. percben H e v e s i góljával
beállította a végeredményt

Osztrák iparosok
a szegedi vásáron
(A Délmagyarország
munkatársától.)
A szegedi ipari vásár rendezősége mindent elkövet,
hogy a vásár számára minél nagyobb sikert éa
érdeklődést biztosítson. Mint isineret'es, legutóbb
dr. Landesberg Jenő tárgyalásai során felmerült az a terv, hogy az osztrák érdeklődőket
filléres vonaton kellene elhozni a szegedi vásárra. Ez a terv azonban csak akkor lenne megvalósítható, ha a vonatra megfelelő számban
jelentkeznének az utasok. A vásárrendezöség
elhatározta, hogy osztrák területen széleskörű
propagandát indít a szegedi kirándulás megszervezése érdekében.
A rendezőség nevében szerdán délelőtt Takács Béla, az ipartestület alelnöke, dr Gyuris
István titkár és Klein Ottó elöljáróság! tag felkereste a polgármestert. A küldöttség ismertette a bécsi filléres-gyors tervét és közölte
azt is, hogy a terv megvalósítása érdekében
széleskörű propagandát kell inditani Ausztriában. A propaganda költségeihez
néhányszáz
pengő hozzájárulást
kért a küldöttség a várostól és hivatkozott arra, hogy Szeged iparának,
kereskedelmének és mezőgazdaságának egyaránt nagy érdeke, hogy minél több osztrák
kereskedő és iparos ismerje meg a szegedi
ipart.
A polgármester megígérte a küldöttségnek,
hogy kiutal valamennyi hozzájárulást, tnert
maga is fontosnak tartja a propagandát

Nyolc napra ítélték a csendőrök
megrágalmazása miatt
(A Délmagyarország
munkatársától)
A «reged! törvényszék VíM-tanácsa szerdán vonla
felelősségre Kádár István kertészt, aki ellen az
ügyészség felhatalmazásra üldözendő rágalmazás miatt emelt vádat. A kertész két csendőrőrmestert, Kerekes Jánost és Farkas Györgyöt
rágalmazta meg egy nyomozásból kifolyólag. A
kertész a mult év nyarán dinnyelopás miatt
feljelentést tett Kerekes Adám vásárhelyi gazdálkodó ellen. A nyomozást Kerekes és Farkas
őrmesterekből álló járőr folytatta le és a járőr semmiféle gyanút nem látott a megvádolt
gazdálkodó ellen fennforogni. Ezután történt,
hogy a kertész ismerősei előtt azt mondotta,
hogy a csendőrök részrehajlóan
teljesítették
kötelességüket, mert Kerekes Adám, aki valószínűleg rokona Kerekes János csendőrnek, a
járőrt egy kövér disznóval megvesztegette. Ez
a beszélgetés eljutott a csendőrök fülébe, akik
megtették a kertész ellen a feljelentést.
A szerdai tárgyaláson Kádár István tagadta,
hogy a terhére rótt kijelentéseket megtette volna. A kihallgatott tanuk terhelően vallottak, a
biróság Kádár Istvánt nyolchónapi
fogházra
Ítélte. Az ítélet jogerős.
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Kártérítési
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SOMOGY1-1ELEPROL
eUen

(A Délmagyarország
munkatársától)
Évekkel ezelőtt elhatározták a városházán, hogy az
egyre növekvő szegedi munkanélküliség problémáját telepítéssel lehetne megoldani. Az elgondolás az volt, hogy minden munkanélkülinek juttatni kell egy párszáz négyszögöles
házhelyeit, ahol a megélhetésre szükséges mindennapit megtermelheti. Gombám ódra nőttek
ki a földből a telepek; apró, tenyérnyi ablakú,
vályogból készült viskókkal népesedett be a
körtöltésen kivüli hepe-hupás terület, amely
nagyrésze egészségtelen, vizállásos, mocsaras,
vadvizektől elöntőit gyenge minőségű rét és
szántóföld volt.
Rövid egy-két év alatt a Somogyi-telep után
az Aigner-telep, Fodor-telep, Vasutas-telep,
Kecskés-telep, majd a Klebelsberg-telep is
Jriépült", azonban
a munkanélküliség, nemhogy megszűnt volna, hanem egyre növekedett
és a mult évben már több, mint hatezer ember szorult közellátásra.
A kérdést nem oldották meg, de tény, hogy a
telepeken még többen kerültek a belvárosi nedves lakások veszélyét felülmúló,
közegészségügyi szempontból
súlyosan
kifogásolható,
menyezetig nedves, penészes
viskókba,
A város vezetősége, amely egyideig örvendezve nézte a telepek fejlődését, egyszer csak
észrevette, hogy egyre több és több baja van a
telepek lakosságával, amelynek sorait
egyre nagyobb százalékban
meg a tüdővész.

tizedeli

A telepiek küldöttségei egymást érték a városházán, ahol járható
utakat, csatornázást,
közmüveket,
villanyvilágítást,
jobb
közlekedést,
középületeket,
iskolákat,
napközi
otthonokat,
tűzoltóságot és közbiztonsági szempontból rendőrkirendeltségek felállítását kérték. A város hatósága egyideig a nehéz pénzügyi helyzet miatt
huzta-halasztota a kérések tel jesitését, de később kénytelen volt a iogos kívánságok egyrészét teljesíteni.
Ezek közé a nagynehezen teljesített kívánságok közé tartozott a Somogyi-telep
uccáinak
rendezése, feltöltése, planirozása
és az uccák
két oldalán vízlevezető árkok létesítése. Ezekre az árkokra azért volt elsősorban szükség,
mert
az esős tavaszi, őszi hónapokban Somogyi-telep legnagyobb részét elborította a viz.
A városi mérnök! hivatal meglehetősen nagy
költséggel planirozta ugy<v< a Somogyi-telepnek azt a részét is, amelyen keresztül a VII.
6s VIII. uccák húzódnak, dombnak le, dombnak fel. A kocsiutat planirozták ugyan, azonban a vízlevezető árkokal igen keskeny re ét
nagyobb tömegű viz levezetésére
alkalmatlanra
méretezték.
A másik eredendő hiba az volt,

az összedőlt

házak

miatt

hogy dombtetőn, pár lépéssel odább pedig három-négy méteres völgyben épültek a VII. és
a VIII. uccáhan a házak, amelyek előtt a természetes vízlefolyás megvolt. A telepnek ezt
a részét elmulasztották planirozní és így állott
elő az a helyzet, hogy egyes házakhoz
most
csak több méter magas lépcsőn lehet a kocsiutról feljutni, viszont egyes házak jóval a földszintje alá kerültek.
Már évek óta ennek a két uccának lakossága
a legnagyobb elkeseredésben él, küzködik, nyomorog omladozó házaiban. Az elkeseredésnek
pedig megvan az oka. Ugyanis a városi mérnökség az uccák rendezésekor ezt a két uccát
is rendezte és a dombos terep kocsiutját ugy
egyengette ki, hogy egyes házak valóságos hegyek tetején állanak, másokat pedig teljesen
eltemetett az egyszintre emelt kocsiút feltöltésével. Nyári záporok és őszi-tavaszi esőzések
hatalmas víztömege ennek következtében a
kocsiutról
a mélységbe került házak ajtóján, ablakán zudul be a lakásokba,
ahol bokáig, néhol térdig érő vizben kénytelenek lakni az emberek. Szinte megismétlődő
munkája ennék a két ucca sokat szenvedett lakóinak a vizmeregetés,
amely abból áll, hogy a
feltöltött kocsiutról a lakásokba befolyó esővizet lábasokkal, fazekakkal meregetik vissza az
uccára.
Cölöpökre, téglákra rakott pallókon keresztül bonyolódik le a forgalom és
az elöntött lakások sárossá ázott padlóján tócsákban áll az áporodott esővíz.
A házak falain tenyérnyi széles repedések
tátonganak. Némelyik háznak, viskónak egyik
fala kidőlt, mert alámosta a viz és a hasadékon keresztül látni lehet, hogy a bokáig érő
vizben átázott ruháju, elkeseredett emberek
végzik munkájukat.
Az egyik házban betegen fekszik egy idős
ember. A másikban két gyermek fekszik magas lázzal.
A szobák falán ujjnyi vastagon virágzik a salétrom és a penész.
Az ágy 10 centiméteres
vizben áll. Keresztülkasul a szoba padlóján egymásra rakott téglák hevernek A menye zetról néha-néha csobbanva, hangos loccsanással hullik a sárvakolat
a szennyes vizbe, amelynek zöldessárga mélységéből itt-ott egy-egy béka bámul a vizmeregető emberekre.
A két ucca lakossága már nem egyszer járt
a torony alatt, nem egyszer kilincselte végig a
városháiza illetékes ügyosztályainak szobáit ¿ 3
számtalanszor kérte a város hatóságát, hogy
a tavaszi-őszi esőzések és a nyári záporok idején fellépő, megismétlődő
árvizeket mélyebb, szélesebb és megfelelő mennyiségű vizet levezetni képes csatornával hárítsák el.

<faatotal?{{{{
hurutjai ellen használja a

inhalatoriurnát
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Réaslefaa prospektust
kflld aa i f « i g a t ó s á g
Budapest, I, Gellért-tál i
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Az Ígéretek óta házak omlottak össze, emberek pusztultak el a nedves, vizes, düledező
házakban szerzett betegségekben és most
a
hetek óta tartó esőzések ismét árvíz alá borítottak 10—15 házat
Somogyi-telepen.
Most már elmaradtak a városházáról a küldöttségek; az árvíz-ügyek elintézetlen aktáiból
egymásután a tőrvényszék elé kerülő
kártérítési perek
lesznek. Az egyik folyamatban levő kártérítési
perben a biróság a jövő hét folyamán
helyszíni szemlét fog tartani a Somogyi-telepen
a VII.
és a VIII. uccában, hogy eldöntse a kérdésit, a
várost a két uccának rendezése következtében
előállott helyzet miatt terheli-e mulasztás
és
hogy a mulasztás megállapítása esetén milyen
összegű kártérítésre van joga a háztulajdonosnak.

Elítélték a szőregi Ipartestület
sikkasztó pénzbeszedőjét
(A Délmagyarország
munkatársától.)
A sző-»
regi ipartestület nemrégiben feljelentést tett
pénzbeszedője, Vjházy
István ellen sikkasztás
büntette címén. Az ipartestület feljelentésében!
elpanaszolta, hogy Ujházy szedte be a tagdija-«
kat és azokból 322 pengőt elsikkasztott, az ösz-i
szeget a saját céljaira fordította.
A pénzbeszedőt szerdán vonta felelősségre
dr. Berze Árpád törvényszéki biró. Ujházy ár-<
tatlanságát hangoztatta, de elismerte, hogy al
322 pengős hiány tényleg jelentkezett az elszámolásnál, azonban azt nem tudta megállapítani, hogy miképen keletkezett a hiány. Vele
közölték hogy 322 pengő hiányzik, ő ezt el
is fogadta és havonta 10 pengővel töriesztgette
az elveszett összeget. Nemsokkal később arról
értesült, hogy a testület bűnvádi feljelentést
tett ellene, mire a fizetést beszüntette.
A biróság sikkasztás vétségében mondotta ki
bűnösnek a pénzbeszedőt és egyhónapi
fogház- 1
ra ítélte jogerősen.
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Pollák Testvéreknél

Hirek
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Csütörtök. Rów. Eatíí. Venane v t
Prot. Erik. A nap kel 4 óra 20 perckor, nyugszik 7 óra 33 perckor.
Somogyi-könyvtár 'rftznapokon délelőtt töl
1-lg, délután 4-től 7-ig, a Várost Muzeum mindennap, vasár- és ünnepnap ls, délelőtt 10-tő' fél 1-lg
van nyitva. Folyóiratcsere kedden, csütörtökön,
szombaton délután fél 5-től fél 6-ig.
Egyetemi könyvtár (központi egyetem, l emelet) nyitva vasárnapok kivételével mindennap.
Szegeden a gyógyszertárak közül szolgálatot
tartanak: Barcsay Károly Széchenyi-tér 12 (telefon 1770), Cserhalmy Antal Sárkány-ucca 15, (telefon 3261), Franki Antal Szent György-tér 6 (telefon 1118), Gergely Jenő Kossuth Lajos-sugárut
31, (telefon 1062), Lőbl Imre dr. Gizella-tér 5,
(telefon 1819), Moldván Lajos Újszeged, Vedres-u.
1, (telefon 1816, Selmeczi Béla Somogyitelep IX.
u 489, (telefon 3425).

Az idő
A Szegedi Moteorologiai Obszervatórium jelenti. Időjárási helyzet: A harometrikus maximum
az Északi Jeges tengeren 775 és a Földközi tengeren 765 mm. A minimum a Fekete tengeren 765
mm. Jelentősebb csapadék Középeurópában, de
különösen Lengyelországban hullott.
Szegeden a hőmérő legmagasabb állása 17.2 C,
a legalacsonyabb 5.6 C. A barometer adata nullfokra és tengerszintre redukálva reggel 765.5 mm,
e*te 763.3 mm. A levegő páratartalma reggel 79
százalék, délben 48 százalék. A szél iránya északnyugati, erőssége 2—3. A lehullott csapadék menynyi sége nyomokban.
Időjósla* a Délvidékre: Továbbra is változékony idő.
A Meteorologial Intézet jelenti este 10 órakor: Mérsékelt szél, egyes helyeken, főleg délnyugaton kisebb esők, lényegtelen hőmérsékletváltozás.

i—i 'A nyíregyházai rádióreléállomás. Nylregyháizáról jelentik: A nyíregyházai rádióreléállomást junius 18-án nyitják meg ünnepélyes keretek között. Az ünnepségen megjelenik Kállay földművelésügyi miniszter is.
— A főispán Budapestre utazott. Bárányi Tibor főispán szerdán délután hivatalos ügyben Budapestre utazott. A főispán csak a hót végén jön
vissza Szegedre.
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KlantM tér 9.

— Előadás a LIoyd-Társulatban. 'A Szegedi
Lloyd-Társulat felkérésére Z s e n g e r i Manó,
a Magyar Altalános Hitelbank ny. igazgatója,
a budapesti revizori tanfolyam vezetője, 20-án
délután 7 órakor „Mérlegjogi problémák" címen előadást tart. A Lloyd-Társulat vezetősége vendégeket is szívesen lát az előadáson.
Az előadás megtartását az a körülmény tette
aktuálissá, hogy a részvénvjogi reform tervezete szerint az eddigi felügyelő bizottságok
hatáskörét hites revizorok fogják ellátni. A
Lloyd azt tervezi, hogy Zsengeri Manó vezetésével Szegeden revizori tanfolyam létesítését
kezdeményezi.
— Féláru utazás a kisvasuton a szegedi ipari
vásárra. A má jus 27-én kezdődő szegedi ipari
vásár rendező bizottsága kérésére a kisvasút
űzletvezetősége május 28-ára, junius 4 és 5-re
ötvenszázalékos menetdíj kedvezményt engedélyezett a szegedi ipari vásár látogatói számára. A reggel, vagy délben Szegedre jövő
vonatokhoz váltott rendes egyszeri utazásra
szóló jegy, ha azt a vásáron lebélyegzik, a
Szegedről délben és este visszafelé induló vonatokon díjmentes visszautazásra jogosít

— A pincérek majálisa. A Szegedi Pincéregyesület közli, hogy tánccal egybekötött majálisát,
amelyet 14-én a rossz idő miatt megtartani nem
lehetett, 21-én, vasárnap délután 4 órai kezdettel
" I ba jai installáció. Bárányi Tibor főis- a Gedó-vendéglő összes helyiségeiben fogja megrendezni.
pánt május 30-án iktatják be ünnepélyesen
Baja város és Bácsbodróg vármegye főispáni
— A Versailles! hotel: műemlék. Párisből Jeméltóságába. A jelek szerint Szegedről is so- lentik: Versailles egyik legelőkelőbb szállodáját,
kan mennek át Bajára. A MAVART filléres
a Hotel des Réserve-t, — műemléknek nyilváníautóbuszokat indit ebből az alkalomból. Akik tották. A XVIII. században emelt palotához érdeegyéni 'meghívókra reflektálnak, jelentkezhet- kes emlékek fűződnek. Eredetileg P o m p a d o u r
nek a főispáni titkárságnál.
márkiné számára épült, aki 12 évig lakta. Az épületet külön folyosó kötötte össze a királyi palotá— A csongrádmegyei adóhátralék. S z e p e sval. A forradalom alatt nemzeti vagyonba vették,
sy Aladár pénzügvigazgató, Csongrád vármemajd elárverezték és kevéssel utóbb szállodává
gye közigazgatási bizottsági ülésén előterjesztett jelentése szerint a vármegyében 2,767.726 alakították át. Napoleon leverése alakalmával az
osztrák császárt, az orosz cárt és a porosz kipengő az adóhátralék. Az összes kivetett adók
rályt itt szállásolták el. Waterloo után Blücher,
80 százaléka vált esedékessé. Az idei adófizea porosz hadak vezére lakott benne. A világhábotési eredmény 153.183 pengővel jobb a mult
rú végén az antanthatalmak kénviselői itt is taévinél.
— A miniszterelnök estélve. Budapestről jelen- nácskoztak; a német békeküldöttséghez intézett
tik: Gömbös Gyula miniszterelnök és felesége má- háromnapos ultimátumot a szálloda szalonjában
jus 31-én a miniszterelnökségi palota összes ter- szövegezték meg. Nevezetes szerepet játszott a
meiben estélyt ad, amelyre hivatalosak a diplo- szálloda az elnökválasztások alkalmával is. Kedvenc tartózkodási helve volt sok Írónak is, akik
máciai kar, a felsőház és képviselőház tagjai, a
legfőbb egyházi, állami, katonai hatóságok, a leg- Páris zajából menekülve, itt kerestek nyugalmat.
főbb bíróságok vezetői, a nemzetközi ujságirószöAz épület belső berendezését annak idején a legvetség budapesti kongresszusának külföldi résztkitűnőbb díszítőművészek végezték. A lakószovevői, valamint a sajtó képviselői.
bákhoz a későbbi tulajdonosok sem nyúltak é<
amig a homlokzat sok átalakításon ment utóbb
— A MANSz közgyűlése. A Magvar Asszonyok Nemzeti Szövetségének szegedi csoport- keresztül. Pompadour fogadószobája, hálószobája most tartotta meg évi rendes közgyűlését, ja és ebédlőterme épen megőrizte gazdag díszítését. A palotát most az állam veszi meg.
amelyen megjelentek dr. S o m o g y i Szilveszterné és dr. K ó s z ó Istvánné. a MANSz tiszx AflzepredZsidó Nőesrvlet minden külön érteteletbeli elnökei is. A közgyűlést S c h i 11 Fü- sítés helyett tudatja, hogy f. hó 25-én, csütörtökön
löpné nyitotta meg. méltatta Aigner Nándordélután 4 (négy) órakor választmányi ülést és
ne érdemeit, akinek az egyesület köszönetét fél 5 (fél öt) órakor évi rendes közgyűlését tarttolmácsolta eredményes munkásságáért Vája, melyre a t. választmánv, illetve rendes tagokat
zolta ezután az egyesület tiz éves működését. tisztelettel meghívja az Elnökség. — HatározatR a k s á n y i Gyuíáné alelnök a jelentéseket képtelenség esetén egy órával később lesz megterjesztette elő. Schill Fülöpné ismertette a tartva.
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MANSz által létesített Leányotthon szervezetét és működését. Az intézetben elegendő létszámú nevelői személyzettel nevelői és gyakorlati munka folyik; jelenleg 39 növendéke
A Délmagyarors?áq
klnriőhivtala
tisztelettel
van az otthonnak. A közgyűlés a szakosztályi
kéri
valamennyi
előfizetőiét,
tehát
ugy
a havi,
jelentések után indítványokat tárgyalt, többek
mint a heti előfizetőket,
hogy előfizetési
difalkőzött a férjes női közalkalmazottak mozgalkat csak nyugta ellenében
fizessék ki. Nyugta
máról, a magyar ipar pártolásáról és az itthon
való nyaralásról. A közgyűlés D a n n e r Jánélkül vagy favltott nyugta ellenében
teljesínosné zárószavaival ért véget.
tett fizetéseket nem Ismerünk el.

Kérelem

elöfixetőinlcdesz!

Csekon'cs u. M
T
és Széchenyi tér

Gyomor- és bélzavaroknál, étvágytalanságnál, szorulásnál, fölfuvódásnál, gyomorégésnél, felböfögésnél, szédülésnél, homlokfájás«
nál, hányingernél 1—2 pohár természetes
. Ferenc József" keserűvíz alaposan kitisztitja
az emésztöulakat. Közkórházi Jelentésekben
olvassuk, hogy a Ferenc József vizet még a
fekvő betegek ls nagyon szivesen isszák és
általánosan dicsérik. A Ferenc József keserű*
viz gyógyszertárakban, drogériákban és fűszerüzletekben kapható.
B.I
— Báthory István krakkói sirjának megkoszorúzása. A Báthory István-Emlékbizottság megkoszorúzni tervezi Báthory István sirját Báthory
István születése négyszázadik évfordulóján „a
legnagyobb lengyel király" nyugvóhelyénél leendő aktus gondolatát széles rétegekben melegen
fogadták. A krakkói utazás költségeiben (II. osztályra 105, III. osztályra 86 pengő) a három napos krakkói elszállásolási és étkezési költség, valamint a wielickai sóbányákhoz való kirándulás
dija is benne van.
— Térzene a Széchenyi-téren. A Hunyadi János 9. honvédgyalogezred csütörtökön a Széchenyi-téren fél 6-tól fél 7-ig térzenét tart a következő műsorral: 1. Kraul: Solyom madár, Induló,
2. Rossini: Szevillai borbély, nyitány, 3. Milöcker: Kék tó mellett, keringő, 4. Grieg: Ases halála a „Peer Gynt" suiteből, 5. Strauss: Denevér
egyveleg, 6. Bachó: Ludovika, induló.
— Kulturest. A MIEFHOE ma este fél 9 órakor rendezi meg egyesületi helyiségében ezévi
utolsó kulturestjét. Az est szereplői: Sötét Balázs
színművész és Róna Pál zongoraművész. Az évi
záróbeszéd keretében kiosztják a pályatételek jutalmait Belépődíj nincs. Vendégeket szivesen látnak.

Központi f Ütést
vízvezetéket

t e r v e z és b e r e n d e z
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JEREM GÉZA
oki. gépészmérnök egészségügyi, sxivatytyu és compressortelepek berendezési
vállalata Tábor u 7/b. Telefon 33-46Hosszú lővAroll és -vidéki gyakorlati

— Anyák napja-ünnepély. Jól sikerült Anyák
napja-ünnepélyt rendezett a III, kerületi állami
polgári leányiskola Dánfyné, Mérey Margit tanárnő vezetésével. Nagy sikert aratott a III. osztály
által előadott magyar tánc, az „Iskola szelleme"
cimü színdarab és Balassy Erzsébet szavalata.
— Miss Magyarország 1833 elutazott a madridi választásra. Gál Júlia, Miss Magyarország
május 15-én Párizson át elutazott Madridba, hogy
résztvegyen a május 27-én. megrendezendő Miss
Európa választáson. Az Utazásról nagy illusz)trált cikkben számol be a Színházi Élet uj száma.
— öngyilkosság. V i r á g Eszter 77 éves kiszombori asszony szerdán reggel lakásán felakasztotta magát. Mire rátaláltak, halott volt.
öngyilkosságának oka ismeretlen.
— Aszlányl Károly: „A kétfenekfl doh" cimfl
regényét közli e héten a Világvárosi Regények
sorozata. Derűs és izgalmas regény ez, amely egy
kis londoni gépirólányról mondja el, miként lesz
belőle egy jazzband sztárja.

éi
a DK^elmaiyarorsiás
ui telefonszámai:
Kiadóhivatal és nyomda . . . . 13-06.
Szerkesztőség és felelős szerkesztő 23-33.

N y a r a l t a s s a szőrméjét

BÁLINT ANDRÁS szücsmesternél, Jókai ucca 7.
az ndvarbanl Felelfaiég mellett vállalj*. Javlt&s, AlalakllAs a»
(nyári idényben igen olcsón. — EUOrendU m u n k a . 10
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Mtívésseí

A Délmagyarország kedvezményes színházi
előadása. Szerdán este a »Kék lámpás"-ban
búcsúzott M a j o r Kató a szegedi közönségtől.
Erre az alkalomra majdnem teljesen megtelt
a színház. A közönség nagy tapssal fogadta a
fiatal szubrettet A taps előadás közben többször felhangzott Major Kató énekszámai és főleg táncai nyomán. A közönség Major Katóval együtt ünneplésben részesítette az előadás
többi résztvevő lét: P a 11 a y Mancit, H o r v á t h Böskét, M á r k u s Lajost, L á z á r Tihamért, B e l l á k Miklóst és a többieket is. Az
előadás a Délmagyarország
kedvezményes
szinházjegyákciója volt. Előfizetőink csaknem
teljesen megtöltötték a nézőteret.

Tégyamifalc arsz
Benedek M a r c e l l

Abban a pillanatban, amikor a férfiak is
átmentek a szalonba, csengetés hallatszott
Kálmán felkacagott
— Mondtam, hogy már éjjel is járnak koldusok!
— Hátha valamelyik barátunk, — mondta
Olga, — hiszen tudják, hogy ezen az estén
itthon vagyunk.
A színházi iroda hlrel
Miklós közben otthagyta a feketekávés
Ma este: az Országos Kamaraoperatársulat masinát és kiszaladt ajtót nyitni.
bemutatkozó előadása. Kiemelkedő művészi ese— Távirat, — jelentette.
ménnyel kedveskedik ma este a közönségnek a
—Butaság, de érzem, hogy elsápadtam,
színtársulat vezetősége. Ma este mutatkozik be az
—
mondta
Olga, — pedig egyikünknek sincs
Országos Kamaraoperatársulat kitűnő együttese.
Szlnrekerülnek: Kodály Zoltán „Mónár Anna" senkije vidéken, akitől valami rossz hir jöcimü egyfelvonásosn, Mozart: A színházigazgató hetne.
clmü vigoperája és Offenbach: Az elisonzól lány
— Üzleti távirat lesz, — szólt Kálmán. Átcimü operája. A társulat igazgatója és karmeste- vette és kibontotta. — Angolul van. Olvasd
re Vaszy Viktor, a zeneművészeti főiskola tanára, el te, kisfiú.
rendezője dr. Németh Antal. A társulat tagjai:
— Nem, ezt a dicsőséget nem engedem
Szórád Ferenc, Arany József, Csóka Béla, Eysen
át
másnak, — kiáltott fel Arányi. — Kérem
Irén, Maróthy S. Magda és Szentmihályi Tibor.
csak
idei
Az Országos Kamaraoperatársulat csak egy— Tessék, — nyújtotta át Miklós, — én
szer, ma este játsza el pompás műsorát, a szegedi
színházban. A színház dacára a nagy művészi ese- nem Is vagyok olyan nagy angol tüdős.
Arányi tanulmányozni kezdte a hosszú
ménynek, a helyárakat nem emelte fel.
Góth Sándor és G. Kertész Ella Szegeden.
sürgönyt. Előbb valósággal elzöldült és torz
Rendkívül nagy érdeklődés előzi meg a magyar ráncokba futott az arca. Aztán megrázta a
színművészet két kimagasló értékének, a Góth- fejét és felkacagott
párnak szegedi vendégszereplését Pénteken szin— Rossz tréfái Vagy talán nem is olyan
rekerül Zsolt Béla kitűnő újdonsága, az Oktogon.
rossz, mert a mai vita ügyesen készttette
A szegedi premieren megjelenik a szerző is.
Szombaton Molnár Ferenc két világsikerű vígjá- elő. Ezen az alapon könnyű lesz a szerzőjét
téka, az Egy, kettő, három és az Olympia kerül is megtalálni — és cvikkere fölött gyanakvó
mosollyal nézett Stormra.
szinra.
— Talán olvasnád fel mindenekelőtt, —
Jegyeik mindkét napra elővételben válthatók.
Vasárnap este: Tul a nagy Krivánon. Máthé
szólt rá idegesen Kálmán.
László és Máthé Lászlóné vendégfelléptével.
— Van neked valami J. J. Sarrety nevű
Délutáni előadások: szombat: Kadétszerelem,
nagybátyád Amerikában? — kérdezte Arányi,
•«sárnap: Kék lámpás, filléres helyárak. Major
még mindig nem szánva rá magát az olvaKató ntolsó két fellépése.
sásra.
— Lehet, ha ugyan él még, — felelte Kálmán, — tudom, hogy az apám öccse kiszökött vagy harminc esztendővel ezelőtt, holmi csúnya manipulációk u t á n . . . Soha többet nem hallottunk róla. Csak nem az örökségét keresi rajtam? Mostanában óvakodni
kell az amerikai nagybácsiktól.
— Szerencsére igen egyszerűen megtudhatjuk, hogy mit akar, ha Lajos lesz szives
hogy nemcsak a régi, hanem az
végre felolvasni azt a táviratot, — mondta
nj előfizetők is megkaphatják a
Olga. — Miklós, ne feledkezzék meg a maDÉLMAGYARORSZAG
sináról l
— Mégis vicc lesz ez, — dohogta Arányi,
A J Á N D É K A I
de aztán fordítani kezdte a táviratot: „Newmert
york, 1930 május 15. Nagybátyja, J. J. Sarrety, tegnap meghalt. Végrendeletében önt
nevezte meg általános örökösének. Vállalaosztunk ki köztük december 17-én.
tok likvidálása, ingatlanok és részvények értékesítése végrendelet szerint folyamatban,
eredmény örökösödési adó levonása
után
előreláthatólag kétszázmillió dollár
körül.
Önnek készpénzt kell átvennie. Ha végrendeLegmodernebb berendezésű,
egy »Hrtval, 2 »1*6* beoeiMsti- let föltételeit nem fogadja el, vagyon eurónak felel meg, felül la nyitha- pai rákkutató intézet alapítására fordittatik.
kivitelben
tó. uép ki
Ti télben63
63 pengftfOl.
pengftfftl. Kaphat* kiiArálag a kéniitS
Néhány napon belül indulok elszámolás és
föltételek közlése végett, érkezésemről értesítem. Kassai, személyi titkár."
bádogos és flzmetékszerelöné'. V l d ra u < c a S.
Egy hosszú percig némán ültek valamenynyien. Alice szólalt meg elsőnek.
— Kár, hogy mingyárt föl fogok ébredni.
Nem csipem meg magam, hogy tovább tartporcallángyároa és nagykereskedő,
son az álom.
Budapest, V. Dorottya ucca 14. sz.
— Rossz tréfa, — ismételte Arányi.
— Tréfa? — kiáltott fel Miklós. — Ugyan
Óbudai porcelángyárának készítményei
(étkező-, teás. sth. készleíekl a legjobb külkinek ér meg egy ilyen tréfa tiz dollárt?
földi gyárakkal ugy árban mint minőségben
— Akkor szélhámosság, —
erősködött
felveszik a versenyt.
Arányi. — Majd jelentkezik az előzetes költségekért I
Kívánatra mintákkal és árajánlattal készséggel
— Te mit gondolsz, Olga? — kérdezte
szolgálok.
*t
Alice. — Ti ketten még egy szót se szóltatok.
— Én, — szólalt meg révedező hangon

I I0NDJH MEG
V
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értékes tárgyat

Jéaszekrénv!
Glücksmann

Bertalan

HUtti Tivadar

Olga, — szeretném, Ka egy szó se lenne'igaz
az egészből. N e m . . : nem lehet ezt egy pillanat alatt végiggondolni... ezt a felelősséget . . . Isten őrizzen meg tőlel
Kálmán ezalatt mozdulatlan arccal gondolkozott, csak a szemöldökét ráncolta össze;
Most gépiesen szivarra gyújtott s csak akkor szólalt meg, amikor az első füstfelhőt
kipöffentette.
— Igaza van Olgának. A z ember örülhet
tizezer pengőnek, százezernek, talán egy
milliónak is. Ha egy milliárd esik a
fejére,
idegsokkot kaphat a rémülettől. Égy milliárd már nem
személyes
ügy, azt nem lehet polgári fantáziával palotákra és luxusjachtokra felváltani. Egy milliárd, az Magyarország egész évi költégvetése, milliók sorsa. Egy milliárddal szabadon
rendelkezni nagyobb felelősség, mint a világ akármelyik pénzügyminiszteréé::!
— No, hiszen nem muszáj vállalni, — kedélyeskedett Arányi. — A távirat nagyon
hangsúlyoz bizonyos föltételeket:::
— Szeretném én látni azt a feltételt, amit
én el ne fogadnék! — mondta
kacagva
Alice.
— Én nagyon is el tudolc Képzelni olyan
feltételt, — mondta Olga:
(Folyt köv.)

Kerékpárosok!

Déry Ede Gépáruház
Szeged. Kiss u c c a

szenzációs ui árlegyzéke:
KERÉKPÁROK:
U] férfi kerékpár
Uj női kerékpár
ALKATRÉSZEK«
Egy pár uj pedál
10 arb uj küllő
1 drb uj kormány
1 uj első tengely komplett
1 nj hátsó tengely komplett
1 uj kontrafékes szabadonfntá
1 uj lánckerék
1 készlet uj sárvédő
1 nj csomagtartó
1 nj lábpumpa
1 nj villa
,
GUMMlKl
UJ külső gnmml
' '
UJ belső gomml
Nnfjy tavit«
mffflely

p iS5_
p
P 8.80
P 8.60
p
p g'go
P
,P -.84
P 18.50
P 3.80
P 1.B0
P 1.50
P 2.20
P 5.20
P 5.90
P 1.75
28«

Kimondottan megbízható
lehetőleg katonaviselt férfi Irodaaltlsztnek felvétetik Junius elsejére Irredenták Irodájába.
Négy elemi, egyezer pengő készpénzbiztositék
megkívántatik. Ajánlatokat: Irredenta iroda,
Budapest, Népszínház ucca 45, földszint 2. Bs

m
molykár «'len
nyaraltassa
javíttassa
P E T T Y K O szOcsmeslernél, Aradi ucca.

BUNDÁJÁT

Minden háztartásban nélkülözhetetlen
jmgfr^tjL

az

egész világon szabadalmat nyert

ÍM

„I S íorpheus" fotelágy
mmmmmmivmmmmKmmmtwimmmmi
Modern, tartós, kényelmes és olosöl

Nappal fotel, éjjel ágy.
Világhírű

Schfiberl-gyártmány.

Minlarakfár: Budapest, IV. Harisköz 4.
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Sport
Kaposvár élet-halálharcu
a Szeged FC ellen
A' vasárnapi Szeged FG—Somogy mérkőzés
nemcsak a Somogy szempontjából bir fontossággal, hanem a Szeged rC-nek a jobb helyezésért folytatott küzdelmére is kihatással lesz.
A Somogy jelenleg kiesőnek látszik, mert a tabella utolsó helyén áll és ugyanannyi mérkőzést játszott, mint az előtte álló Soroksár,
.ímelvnek két pont előnye van vele szemben.
Mivel azonban a Soroksárnak vasárnap az Attilával Miskolcon kell játszania és rosszabb
gólaránya van, mint a Somogynak, a kaposvári
csapat mindent el fog követni, hogy a Szeged
FC-t legyőzze, mert abban reménykedik,
iyKí
hogy
a szintén veszélyes zónában levő Attila megveri a Soroksárt. Ha tehát vasárnap az Attila
legyőzi a Soroksárt, a Somogy pedig a Szeged
FC-t, akkor a Somogy az osztályozó mérkőzésben reménykedhet. Ha a Szeged FC legyőzi
a Somogyot, a hetedik hely birtokosa lehet
Bárhogy is mérlegeljük az eshetőségeket és a
papírformát; nem lehet olyan mérkőzés eredírenvét megjósolni, amelyen az egyik fél élethalálharcot folytat a bennmaradásért, a másik
pedig már „páholyban" ül, jobb játékerőt képvisel, de nem játszik otthonában.

Ma délutón:
KEAC-HTVE
Az április 9-ére kisorsolt de a válogatott
mérkőzés miatt elmaradt KEAC-HTVE bajnoki mérkőzést csütörtökön játszák le a KEACpályán. A mérkőzés eredménye nagy kihatással
kialakulására és talán maára az alosztály bajnoki cimre is. Erre a mérőzésre a KEAC minden valószínűség szerint
az MTK ellen győzelmet aratott csapatával áll
ki, míg a HTVE a vasárnap lábtörést szenvedett S z ű c s nélkül lesz kénytelen kiállani, de
lehetséges az is, hogy a vásárhelyi csapatban
az egyetemi hallgató G r a v á c z és S z é k e l y
sem játszik. Ha a HTVE komplett csapatával
állhat ki a KEAC ellen, érdekes küzdelemre
van kilátás. Egyébként az egyetemi csapat a
mérkőzés favoritja. A mérkőzés délután 5 órakor
kezdődik. Előtte 3 órakor a KEAC vegyes a
szőregi Rákóczival játszik barátságos mérkőzést.
A HTVE—KEAC meccsel kapcsolatosan a
HTVE ügyveaető elnökétől, dr. G i d ó f a l v i
Páltól a kővetkező nyilatkozatot kaptuk:
— Csapatunk sajnos, tartalékosan kénytelen
kiállani az egyetemi együttessel szemben. Gravácz és Székely, mivel egyetemi hallgatók, rajtunk kivül álló okokból kénytelenek vagyunk nem
szerepeltetni. Véleményünk szerint minden egyesület, amelyik a bajnoki küzdelmekben résztvesz,
magára nézve kötelezőnek kell elismerje az
MLSz szabályzatát. A HTVE Igen jó barátságban
vnn a KEAC-al és elvártuk volna, miszerint a
KEAC az illetéke« egyetemi fórumoknál közbenjár Gravácz és Székely játszási engedélyének
megadása irányában. Egyenlő fegyverekkel és
lehetőségekkel vivtuk meg a bajnokság küzdelmét!
A Szeged FC csütörtökön este 8 órakor
taggyűlést tart a Tiszáhan levő klubhelyiséében. A taggyűlés után társasvacsora lesz a
éttermében. A klub kéri tagjait, hogy az
értekezleten és a vacsorán teljes számmal jelenjenek meg.
A magyar vizipóléutánpótlás utolsó németiországi mérkőzésén Halléban 13:6 arányban győzött. A pólézéink német túrája alatt 189 gólt dobtak és 66 gólt kaptak. A megrendezett 49 uszószámban 33 első, 13 második és 3 harmadik helyezést értek el.
A válogatott vizpólóbajnok vendégszereplése
Szegeden. Beszámolt a Délmagyarország arról, hogy május 25-én, áldozócsütörtökön Szegeden vendégszerepel az olimpiai győztes vízipóló csapat. Ez alkalomra a SzUE volt két
kiváló játékosát, dr. Herendit és Vágót kölcsönkapja az UTE-től. A mérkőzés előtt a SzUE C.
csapata az I. b. osztályba jutott Orosházi UEvel mérkőzik. A SzUE vezetősége gondoskodott
arról, hogy a sportközönség a szintén áldozócsűtörtökön eldöntésre kerülő Szeged FC—
III. kerület bajnoki mérkőzést is megnézhesse.
A SzUE a prófimérkőzésre való tekintettel, —
amelv délután egynegyed 6 órakor kezdődik
—- délután 4 órára tűzte ki a viziDÓlómérkőzést.

1933 május W .

A szerdára kittsfttt Kemeotl—Attila mérkőzést
a PLASz intézőbizottsága a Nemzeti kérelmére
elhalasztotta.
Megegyezéa a biródijak ügyében. Sok huza-vona után a legutóbbi értekezleten végre megegyezés jött létre a bírák járandóságaira vonatkozólag a DLASz és a Biró Testület között A DLASz
elfogadta a Biró Testületnek a járandóságokra
vonatkozó prepozícióját. A megállapodás értelmében, amely májú« 21-1 érvénnyel lép életbe, a
birák az egyesületek terhére a következő költségeket számithatják fel: I. és n . osztály® bajnoki,
vagy barátságos mérkőzéseknél 4, szövetségi és
ifjúsági mérkőzéseknél 3 pengő. A határbirók dija bármilyen mérkőzésen 2 pengő. Vidéki mérkőzéseknél a biró a biródljon kívül útiköltség elmén személyvonat II., vagy gyorsvonat III. osztály tarifáját számithatja fel a 33 százalékos kedvezmény és az esetleges weekendkedvezmény
igénybevételével. Napidíj címén a biró minden
megkezdett másfélóra után 1 pengőt számíthat
fel. Helybeli mérkőzés vezetésénél a bírónak csak
a rendelkezésre álló legolcsóbb Jármüvet szabad
igénybevenni, de ezt is csak akkor, ha a mérkőzés színhelye lakásától távol van.

Apróhirdetések
BÚTOROZOTT
SZOBÁK

Bútorozott

C s i k á g ó l terménytőzsde

zárlat.

Buza

L A K Á S T
gyorsan és jól kiad
illetőleg talál, ha fel
ad egy apróhirdetést
a

Dtlmmarersrtaha'
Lépcsőházi
kfllönhejáratu
elegánsan bútorozott szoba
a Belvárosban kiadó. »Disz.
krét 3« jelige.
Lér« őházi teljesen különbe .¡áratu bútorozott szoba,
fürdőszobával Baross Gábor 3a, bölcs ¿szettel szemben.

Kftlónbejáratu szépen butorozott uccai szoba kiadó.
Feketesas ueca 22, I . 2.

Perfekt szakácsnő
állást
keres Kárász ueca 14, a j .
tó 11.
Jóelaku, e inos kb. 165 em<

magas

fiOlqyelc

az Ipari Vásár tartamára
dl a'.bemuta ó' on való rész«
vételre díjazás
ellenében

telvétetneK

Jelentkezés május 19-én <t
u. 4 és 8 óra között ¡n
Ipartestület földszint 2. ^
Irodájában.
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ADÁS-VETE

HASZNAIT
bútort, ruhát és a
háztartásban felesleges tárgyakat jó)
értékesít a

Dél magyar ország

Lakás - Üzlet

Házat
legkönnyebben el
adhat vagy vehet,
ha meghirdeti a

Délmagyarorszdg

apróhirdetései között
Keresek Belvárosban kettő üres szobát divatszalonnak alkalmasat Árajánlatot kiadóba. »Állandónak«
Jóforgalmu füszerüzlet l a .
kással Ingyen — próbaidőre — kia-ló. Rolehrmerc telep 18 (Kertész ucca folytatása.)
Gedó vendéglő azonnal beköltözhető lakóépületekkel,
tudakozódni Nemzeti Hitelintézet r t fiókjánál, Széchenyi tér 3.
299
Lakás: egy kis szoba konyw
ha kiadó Szél ucca 31 sz.
3 szobás erkélyes, teljes
komfortos I I . emeleti

lakás

Margit n. 26. a. augusztus l-re

kiadó, tud. B o k o r I z i ó
ékszerüzletébe.

Keresek kétszobás modern
lakást nagykörúton
belül
»Garantált féiegmentes« jeligére.
3 szobás erkélyes modern
lakás kiadó augusztusra —
Petőfi sugárut 33.
Teljesen

modern

laítáa

I

szobás

augusztus elsőre kiadó. —
Tud. Párisi körút 37. sz.
iroda.
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Foglalkozás
Parkírozást, kertrendezést vállal,
magastürzsil rózsára előjegyzéseket elfogad 100
fajban és különféle kánnagumót ajánl
Demeter

Ferenc

Felelős

Algnertelepen legolesóbb a
hazi uenyer
kapható: Szabó András ke.
reskedőnél 47. «z. alatt. Fw
hér 30 f , félbarna 28 fj
kitűnő rozs 20 f.
288
Vennék j ó állapotban levői
háromajtós tükrös
székréngyt kisasztalt székekkel
»Készpénzért« kiadóba.
Eladó egy gázsparherdt
olcsón Kispéter fodrásznál
Református palota, Kálvin
tér.

Figyelem
legolcsóbb

il-a giázSszanoan
5 k g vétőinél

BÉKBEJtnó

Kertészete

Újszeged, Országút
Toleton 22—10.

Férfi és n ő i R r a t t a r v i s l a t a m

rendce
mosni
42 ut

apróhirdetései utján

tartott.

Májusra 72 háromnyolcad (71 hétnyolcad), juliusra 73 hétnyolcad—74 (73 háromnyolcad—egynegyed), szeptemberre 75 egynyolcad (74 háromnyolcad— egynyolcad), decemberre 77 háromnyolcad—fél (76 háromnyolcad—egynegyed), Tengeri
tartott. Májusra 44 hétnyolcad (44.25), Juliusra
46.5 (45 hétnyolcad), szeptemberre 48 háromnyolcad (47.75), decemberre 49 ötnyolcad). Zab tartott. Májusra 25 ötnyolcad (25.75), Juliusra 26 Í26
egynyolcad), szeptemberre 26 háromnyolcad (26
egynegyed), decemberre 27.25 (27.75). Bozs barátságos. Májusra 56.5 (54), juliusra 57.25 (55),
szeptemberre 57 hétnyolcad (55 ötnyolcad), decemberre 59.23 (57.5).

Tisztaság szerető
asszony ajánlkozik
1.20 Somogvllelep,
765; Tórőkné.

szobát

Olcsón kiadó szépen bnto.
rozott szoba 1-ére Köl»'ey
u. 9, I . Megtekinthető dél
után 4-8.

Budapesti értéktőrade zárlat A tőzsde hangulata ma barátságosabb, a forgalom pedig ma élénkebb volt a tegnapinál. Az érdeklődés k'Vzéppontjában főleg szénpaplrok és egy-két helyi érték
állott az állandó kereslet nyomán ezek számottevő árnyereséget értek el. Barátságos hangulatot a berlini kedvezőbb tőzsdejelentés megerősítette, ugy, hogy zárlatkor a napi legmagasabb
árfolyamok kerültek felszínre. A flxkamatozásu
papirok piaca üzlettelen, az árfolyamok nagyjában változatlanok. Magyar Nemzeti Bank 136, Első budapesti gőzmalom 11.5, Hungária 6.5, Bauxit
25, Magyar Asphalt 6.2, MAK 319, Salgó 21.9, ürikányi 29.75, Atheneum 20, Fegyver 78.5, Gan«
10.8, Láng 14, Lámpa 14.6, Ofa 6, Naaicl 72, Hév.
30, Tröst 73.25, Délcukor 69, Magyar cukor 82, Mezőgazdasági ipar 9, Stummer 20.5, Izzó 240.5,
Gschwindt 95, Krausz 62, Szegedi kender 14.75,
Goldberger 28, P.imutipar 32, Hungária műtrágya
7.5, Felten 100, Ruggyanta 21.75, Telefongyár 4.9,
Allampénztárjegy 1916. évi 0.21, 1917 évi 0.19,
18 évi 0.18, Hadik. 6 százalékos 1—5 kib. 0.34,
6-7 kib 0.27, 5.5 százalékos 2-7 kib. 0.27, 8-a«
0.25.
Zürlehl devlmzAxIat. Páris 20.38, London 1744
Newyork 445.50, Brüsszel 72.175, Milánó 26.85,
Madrid 44.25, Amszterdam 208.25. Berlin 119.20,
Bécs hlv. 73.32, (silling 56.75, Prága 15.42, Varsó
58.10, Belgrád 7.00, Bukarest 3.08.
A Magyar Nemzeti Bank hivatalos ártolyamJelent&te. Angol font 19.30-19.70, belga 79.16—79.74
cseh korona 16.93—17.50, dinár 7.20-7.70, dollár
488.00—498.00, dán korona 85.70—«6.90, kanadai
dollár 422.00—434.00, francia frank 22.30-22.50, hollandi forint 230.10-232.30, lengyel zloty 64.4561.95, leu 3.40-3.44, leva 4.00-4.26, Ura 29.9030.20, német márka 135.70—136.60, norvég korona
97.90—98.00, osztrák schilling 80.10—80.80, svájci
frank 110.70—111.40, svéd korona 99.10—100.10.
Budapesti terménytőzsde hivatalos árfolyamai.
Buza tiszti 76 kg-os 12.70-12.85, 77-es 12.95-13.15,
78-as 13.20-13.35, 79-es 13.45—13.60, 80-as 13.55—
13 70, felsőtiszai és jászsági 76 kgos 12.05—12.20,
77-es 12.20—12.35, 78-as 12.40-12.55, 79-es 12.5512 70, 80-as 12.70—12.85, Pestvidéki rozs és egyéb
6.40—6.50, takarmányárpa I. 9.20—9.40, felvidéki
sörárpa 11.00—13.00, zab I. 8.30—8.40, tisznátuli
tengeri 6.90—6.95, korpa 5.30—5.40.

Ügyes kézilány
felvé'etik
Árvíz ucca 4, varroda.

106.
ÍM

szerkesztő:

68 fillér
Kölcsey-u. 2
K E R E S Z T E S
hentesnél

KÜLÖNFÉLÉK
SlsőrendQ
«'
kár pltosmunkAk
készítése és javitósa. UaMAron:
Rokamiék, garnitúrák, modern
fotelok, oUomAnok. Olcsó Arakl

Szedrest lotrlAgy.

Modern forma, könnyen kezelheti, kényelmen, legolcsóbb P 98

Szedrest

kárpitosnál

S*t Mthily n. 1. Fodor u. saroH

»13!

Komócsin Istvánná Szeged,
Damjanich u. 23. ltezerüzletébe vásároljunk. Megrendeléseket házhoz »•állit.

Jó megjelenésű férfi hozzáillő
hölgy
Ismeretségét
szórakozásból
keresi »Tavaszi rózsa« jelige.
Mindenben közepes
férfi
hasonló nő ismeretségét ke.
resi. Teljes
önlelrásban
»Nem dohányzó« jeligére.
PÁSZTOR

JÓZSEF.

Nyomatott a kiadótulajdonos Délmagyarország
a Horváth Mihály-uccából Feketesas-ueca 11. sz.
alá helyeztem át Átalakítás 1.50 P. 111 \ Hírlap- és Nyomdavállalat Rt. könyvnyomdájában
Felelős üzemvezető: Kletn Sándor.
L t Z I N O E R
Ü D Ü N Kn'nDon
mester. (

