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Az egyetem sorsa

mek struktúráját megbolygatni és az egyetemért folytatott: A' háború előtt elütötték
temi városok gazdasági életét súlyos meg- tőle, mert Debrecen mellett felekezeti szemrázkódtatásnak kitenni. Mert mig a fakultás- pontok szóltak, Pozsony mellett pedig igen
Akárhogyan forgatjuk és akárhogyan ér- megszüntetés az államra nézve megtakarí- magas protekciók érvényesültek. D e mikor
telmezzük, nem sok megnyugtatót tudunk tást nem jelent, addig a pénzforgalom, ami
az összeomlás hajléktalanná tette a kolozsfelfedezni Hóman Bálint kultuszminiszternek
több száz egyetemi hallgatónak és tanáraik- vári egyetemet, ez a város hajlékot^ nyújtott
az egyetemi ügyről elhangzott nyilatkozatának a városban való tartózkodásával jár, neki, — nem, a kolozsvári egyetem jogcimén
ban. Ellenkezőleg minden okunk megvan, igenis súlyosan esik latba a mai nehéz gaz- teljesen uj egyetemet alapított és az államhogy aggódjunk a szegedi egyetem jöven- dasági viszonyok mellett a kereskedelem és
mal együtt olyan otthont épített számára,
dője miatt. Aggódnunk kell még akkor is, ipar szempontjából.
hogy azt méltán tekintik a háború utáni évtiha nem felejtettük el Lázár Andor igazságEzek az érvek mindegyik vidéki egyetemi vá- zed legnagyobb építészeti alkotásának Maügyminiszternek Klebelsberg koporsója fö- rosrapllanak. Szóljunk-e, beszéljünk-e ezek után
gyarországon. Az egyetem itt megvan, meglött tett fogadalmát. A kormány ismeri köteSzejfed különleges szempontjairól és elmond- van kőben, lélekben és a város szivében.
lességét és igéri, hogy nem fogja elhagyni
juk-e, hogy Szeged milyen áldozatokat ho- Sorsa a mi sorsunk. Csonkitatlan megtartáaz elárvult Szegedet.
sáért hivatkozunk az erőnket meghaladóan
zott az egyetem érdekében? Hiszen mindenki
Azt mondja a kultuszminiszter, hogy egyeismeri azt a küzdelmet, amelyet ez a város hozott áldozatokra és appellálunk az egész
temek megszüntetését nem tervezi a kor- évtizedeken át a teljes, négy fakultásos egye- nemzet élő lelkiismeretére.
mány. Túlságosan erős zuhany volna a sokat hangoztatott kulturfölényre és a kormány
kultúrpolitikájának elgondolt célkitűzésére, ha
az uj egyetemek felállításuk tízéves jubileumát a bezárás ünnepélyével ülnék meg. 99
Ehelyett az egyes karok szüneteltetésének és
összevonásának gondolata lebeg a kormány
előtt. A vidéki egyetemek ügyében az elhaTltuleseu feltflnéstkeltö nyilatkozata a klsantantkOlllgymlnlszlerek Drágái
tározás még nem érett meg teljesen, de előkonferenciája után Magyarország és a kisantant viszonyairól
re bejelenti a kultuszminiszter, hogy a kormány elhatározásán az előre várható küldött(Budapesti tudósítónk telefonjelentéss.) Prá- csak negatív értelemben érlntik-e
ségjárás nem fog változtatni. Maradjunk szé- gából jelentik: A kisantant miniszterek a csüa kisantant-államoknak
Magyaror- *
pen odahaza, legyen csend és nyugalom a
törtöki záróülésökön a három kisantant állam
szághoz
való
viszonyát,
városházának csipkés tornya alatt és várjuk
szoros gazdasági együttműködéséről tárgyaltak
meg, míg megérnek és bennünket befejezett
és a részletes együttműködés programját dol- Benes erélyes nemmel válaszolt. Ugyanilyen:
tények elé állítanak a várható intézkedések. gozták ki. A kiadott hivatalos kommüniké sze- erélyes tagadó választ adott Tltuleseu is, hanNos, mi nagyon sokat megértünk a takaré- rint ez a gazdasági ejjyüttmüködési program goztatva, hogy a kommünikében kifejezetten
kosságnak reánk parancsolt szükségességé- első lépést jelent egy uj gazdasági közösség benne van, hogy a kisantant államok minden
állammal szemben a nyugodt politikát követik.
ből,, ezekbe a kijelentésekbe mégsem tudunk
felé, amelyhez
Az együttműködés elsősorban gazdasági jelegykönnyen belenyugodni. Egész egyszebármikor foga van csatlakozni valalegű, ami a politikát illeti, a kisantantállarűen azért, mert nem hihetjük el, hogy az
melyik szomszédállamnak.
mok álláspontja az, hogy a béke nem a hatáelhatározást számszerű igazságok támogatA
kisantant
konferencia utolsó határozata az rok revíziójától függ.
nák. Nem hisszük, hogy a karok szüneteltetése és összevonása olyan megtakarítást je- volt, hogy a kisantant szövetség állandó tanáA határoknak' egyáltalán nincs jelenlentsen, hogy azért érdemes volna ezt a kul- csa a népszövetségi közgyűlés alkalmával tartja
tőségük többé
legközelebbi
ülését.
turális harakirit elvégezni az egyetemeken.
A záróülés befejezése után a külügyminisz- — mondotta Tltuleseu —, ha létrejön o gazdaMeg is mondjuk, hogy miért.
terek fogadták az újságírókat. Arra a kér- sági megegyezés. Ha ez meg van, akkor a haNyilvánvaló, hogy az orvostudományi fakultás megszüntetésére se a miniszter, se az désre, vájjon a kiadott hivatalos jelentések tárok maguktól ledőlnek.
egyetemek és az opera ellen szavaló országgyűlési képviselők nem gondolnak. Az orvostudományi fakultások klinikákat tartanak
fenn és közegészségügyi szolgálatot végeznek, tehát feltétlenül fenntartandók. Annak
Szerb kommentár Mussolini nyilatkozatához
idején Smith Jeremiás népszövetségi főbiztos azzal az indokolással adta meg a hozzá(Budapesti tudósítónk telefonjelentéss.) Belg- valószínűség szerint a békeszerződések revíjárulást a kolozsvári egyetem áthelyezéséhez grádból jelentik: A kormányhoz
közelálló ziójának előszavát látja a négyhatalmi pakés a szegedi egyetem alapításához, hogy az Pravda csütörtökön vezércikkben foglalkozik
tumban. A Dúcénak valószínűleg az az elgonáltala fenntartandó klinikákra feltétlenül szükMussolini legutóbbi nyilatkozatával, amelyben dolása — irja a Pravda —, hogy a négyhatalmi
sége van az Alföld déli részének. Az orvosaz olasz kormányelnök azt mondotta, hogy a egyezmény aláirása után, Olaszország azonnal
tudományi kar tehát, amely az egyetem kinégyhatalmi paktum tulajdonképen csak »elő- erélyes akciót kezd a békeszerződések revíziója
adásainak majdnem hetven százalékát abszó«. A Pravda nyilatkozatnak tartja ezt a ki- érdekében.
szorbeálja, megmarad. De ha más kart zárnak
be, vagy vonnak össze, hol van a takarékos- jelentést és azt irja, hogy Mussolini minden
ság? A tanárokat széjjel ereszteni nem lehet,
vagy másutt kell őket alkalmazni, vagy a
nyugdijukat kell fizetni. Legfeljebb néhány
tanterem téli fűtése és vílágitása az, ami effektív megtakarítást jelentene. Pontos számvevőségi adatok nélkül is, nem hisszük,
hogy a mai egyetemi költségvetéssel szemben öt-hat százaléknál többet jelentene az
orvosin kívül bármely kar
megszüntetése,
(Budapestti tudósítónk telefonjelentés?„) Bécs- hogy házkutatást tartottak linzi lakásán. A házvagy összevonása.
ből jelentik: Több ausztriai nemzeti szocialista kutatás során állítólag különböző súlyosabb terNe csodálkozzék azért senki, ha ebben az vezér, köztük néhány birodalmi német állam- helő okmányt foglaltak le. A berlini magánelgondolásban, amely mér hetek óta kisért polgár is, a feszült német—osztrák viszonyra jelentések szerint a birodalmi kormány szeméés a kultuszminiszter tegnapi kijelentésében
való tekintettel, elhagyta Ausztriát és Német- lyes sérelemnek fogja fel ezt a házkutatást és
hivatalos formát is öltött, nem tudjuk felfe- országba uta-ott. Habicht német nemzeti szo- Habicht levelezéseinek lefoglalását, tekintettel
dezni azokat a takarékossági lehetőségeket, cialista biiodaírni képviselő személye körül sú- arra, hogy Habicht mint a német nemzeti soamelyekért érdemes volna a vidéki poyets- i lyos diplomáciai bonyodalmak támadtak abból. cialista párt ausztriai országos felügyelői« tar-

Ha létrelön a gazdasági megegyezés
a határok maguktól ledőlnek"

A békeszerződések revíziójának előszava
a négyhatalmi paktum

Diplomáciai bonyodalmak
Németország és Ausztria között egy német képviselő
linzi lakásán tartott házkutatás miatt
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¡tózkodik Ausztriában. A Jelentés szerint a nemseti szocialista kormány utasította a bécsi német követet, hogy jelentse be tiltakozását az
osztrák kormánynál a Mekatatás miatt.

Ostromállapot Tirolban
Innsbruck, junius 1. A tartományi kormány
kihirdette az ostromállapotot. A mai napon az
alábbi hirdetményt tette közzé a tartományi
kormány:
1. A közbiztonsági szervezetet utasították,
hogy minden módon járjanak el minden tüntetés ellen. 2. A rendelet ellen vétőket a legszigorúbban megbüntetik. A külföldieket, akik
Ilyen tüntetésekben résztvesznek, haladéktalalanul eltávolítják és átteszik a határon. 3. A
kapukat Innsbruck és Höpplg kerületben R órától kezdve zárva kell tartani. A családfők kötelesek gondoskodni arról, hogy a 17 életévüket
be nem töltött fiatalkorúak otthon tar'.ózkodjanak. 4. A vendéglőket és kávéházakat 11
órakor be kell zárni.
Innsbruckban tegnap este tüntetés volt. A
karhatalom szuronyokkal tisztította meg az uccákat. Ennek során két ember, aki a szorongatott tömeg közé került, megsebesült.

Áthidalhatatlan ellentélek
MacDonald és Simon külügyminiszter között
(Budapesti tudósítónk telefon jelentés«.) Londonból jelentik: A csütörtöki lapok minden hivatalos cáfolat ellenére, újból azt írják, MacDonald miniszterelnök és Sir John Simon külügyminiszter között áthidalhatatlannak tetsző
nézeteltérés mutatkozik és hogy Sir John S im o n külügyminiszter egyelőre még makacsul
kitart lemondási szándéka mellett. Több lap
azt irja, hogy a külügyminiszter most már nem
avatkozik bele a leszerelési konferencia tanácskozásaiba, hanem megvárja az alsóházi
külpolitikai vitát és azután szabadságra megy.

Ópiummal megmérnezte magát
Fodor Oszkár színigazgató
(Budapesti tudósítónk telefonjelentése.) Fodor Oszkár, a pécsi színház igazgatója — aki
többizben pályázott a szegedi színházra ls —
csütörtökön este Gellérthegy-uccai
lakásíín
ópiummal megmérgezte magát. Eszméletlen állapotban szállították a kórházba. Szerencsére
még idejében észrevették öngyilkossági kísérletét és Így megmenthető lesz az életnek. Fodor színtársulata néhány nap óta a Budai Színkörben vendégszerepel meglehetősen mérsékelt
sikerrel. Az anyagi gondokkal küzdő színigazgató lakásán csütörtökön kikapcsolták a villanyt, mert 140 pengős számláját nem tudta
kifizetni. Efölötti elkeseredésében szánta el magát az öngyilkosságra.

n tavaszi gyorsiróversenyek
eredménye
Budapest, junius 1. A Magyar Gyorsírók Országos Szövetsége versenybíráló bizottsága megállapította az idei tavaszi gyorsiróversenyek nyerteseit és a bajnokságok győzteseit. Magyarország
1933 évi gyorsíró bajnoka T ö r ö k Zoltán joghallgató. Az 1933 évi gyorsíró hölgybajnok Marg u l i t Livia oki. gyorsirástanitónő. 1933 évi országos diákgyorsdró bajnok 350—300 szótagos fokon B o g á r László makói áll. reálgimn. VI11.
oszt. tanuló. A legjobb kereskedelmi iskolai versenyző S z á n t ó Ernő szegedi Ali. felsőkereskedelmi IV. oszt. tanuló a 250—200 szótagos fokon.
Délkeriüeti bajnok B o g á r László makói áll. reálgimn. VIII. oszt tanuló, szegedi 300—250 szótagos
eredményével. Második B á r t ha István egyetemi
hcllgató Szeged, harmadik S z á n t ó Ernő szegedi
felsőkereskedelmi isk. IV. oszt. tanuló, utóbbi egyúttal a kerület legjobb kereskedelmi iskolai ver»ínyíője. Legjobb szakiskolás B o r n s t e i n Margit, a Szegedi Gyorsíró Egyesület Iskolájából a
250—200 szótagos fokon. Legjobb női kereskedelmi
iskolás D o r m á n y Mária, kecskeméti női felsőkereskedelmi iskola IV. oszt tanuló.
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A képviselőház általánosságban elfogadta
a foldmivelési tárca költségvetéséi
Budapest, junius 1. A képviselőház csütörtökön délután folytatta a földművelésügyi tárca
általános vitáját.
F a r k a s Tibor a kisebbségi véleményt
okolta meg. Azért terjesztette be, mert híre
járt, hogy megakarják szüntetni a földmüvelésügyi minisztériumot és csúcsminisztériumot létesítenek. Ha a kormány újítani akar,
állítson fel külön ipari minisztériumot és a kereskedelmet vonja be a közlekedéssel együtt
egy uj, létesítendő minisztériumba.
K r ü g e r Aladár
az erdélyi eseményekről
emlékezett meg, amelyek az egész világon felháborodást keltettek. A történtek ismertetése
során hangsúlyozta, hogy a kisantantkorminyok valóságos nyomást fejtetlek ki azért,
hepv tömegesen vegyenek részt a revizióelleaw
gyűlésekben. A tüntetések a karhatalom beavatkozás nélkül folytak és nincs értesülés arról, hogy eljártak volna a felbujtókkal szemben. Azt a következtetést lehet levonni, hogy
a bukaresti kormány teljes passzív magatartást
tanúsít az atrocitások elkövetőivel szemben. Az
egész ország helyeslésével találkozik, amikor
kijelenti, hogy a képviselőház felháborodással
értesült azokról az ujabb megpróbáltatásokról, amelyeket erdélyi testvéreink kénytelenek
elviselni és csak egy reménvük lehet, hogy ha
mártírok vére árán is, de jön a magyar feltámadás.
Krüger beszédére
Kánya Kálmán külügyminiszter
válaszolt.
— Mulasztást követnék el — mondotta —,
ha haladéktalanul nem nyilatkoznék az eseményekről. A magyar kormány teljesen átérzi
és teljes mértékben jogosultnak tartja azt az
aggodalmát és felháborodását, amelyét a kérdéses események váltottak ki. Ezek az események annyival is kínosabban érintenek bennünket, mert a román kormány részéről hat
hónappal ezelőtt adott biztosítékok ellenére is
az atrocitások fokozott erővel ismétlődnek meg.
De tökéletesen megértem a felháborodás hangját azért is, mert tagadom, hogy ezeknek a magyarellenes romániai zavargásoknak a legcsekélyebb létjogosultsága is volna. A magyar revíziós törekvések minden időben törvényes alapon, a népszövetségi egyezmény alapján folytak és fognak folyni a jövőben is. A népszövetségi egyezmény határozmányait ismernie kell
a román kormánynak is, Romániának is, hiszen ez az egyezmény szerves része annak a
békeszerződésnek, amelyet Bománia aláirt
— A mi béketörekvéseinkkel szemben eröszakot alkalmazni, a teljesen védtelen magyar
kisebbséggel ugy elbánni, amin! most történt
Erdélyben, olyan eljárás, ami minden erkölcsi
alapot nélkülöz. Nem lehet a magyar békés törekvésekkel ilyen erőszakoskodást igazolni.
Még mindig nincsenek teljesen felderítve az
események, még mindig nem tudtam megállapítani, hogy a román kormányt mennyiben
éri felelősség a történtekért. Éppen ezért a kővetkező kijelentésre szorítkozom:
— Ismeretes a Ház előtt, hogy a kormány a
szomszédos államokkal a megértést keresi. A
miniszterelnök erre vonatkozó fejtegetésének
már ismételten adott kifejezést. Ennek a megértésnek, ennek a közeledési politikának azonban a kondicio sine qua nonja a magyar kisebbségek szerződésében biztosított jogainak
tiszteletben tartása. A barátságos viszony közöttünk és a szomszédos államok között mindaddig nem fog kifejlődhetni, amig a kisebbségi
szerződések pontos megtartása nincs tel jes
mértékben bizfositva.
L á z á r Miklós ezután hangsúlyozta, hogy a
külügvminiszter széles néprétegek érzését juttatta kífeiezésre. A képviselőház ezen félórája
akkor zajlott le, amikor a külföldi sajtó képviselői Budapesten tartózkodtak és így tapasztalhatták. hogy a Balkán a trianoni halárokon
tul kezdődik. Áttérve a mezőgazdasági helyzetre, reméli, hogy az eűrópai piac nem tudja
sokáig nélkülözni a magyar búzát. Kérte a magyar bor márkázását.
K e l e m e n Kornél a dunavölgyi csatorna
kérdéséről beszélt. Kérte a csatorna költségterheínek enyhítését, az Alföld fásítását és az erdőtörvény megalkotását.
D i n n y é s Lajos hibáztatta az uj tejrendeletet. A költségvetést nem fogadja el.
S c h a n d l Károly a londoni világgazdasági konferencia küszöbén a nemzetközi mező-

gazdasági bizottság javaslatait ismertette.
I m r e d y Béla pénzügyminiszter ezután benyújtotta a költségvetési összeg felhasználásáról szóló törvényjavaslatot
K i s István "beterjesztette a képviselőház
számvizsgálóbizottságának jelentését
K u n Béla: Az agrárország igényeit nem elégíti ki a költségvetés. Kifogásolta a romániai
fabehozatal rendszerét
Vitéz K e n y e r e s János: Az állatállomány
további csökkentését minden eszközzel meg
kell akadályozni.
U1 a i n Ferenc kérdi, tőrtént-e valami
a
földteherrendezés és a telepítés kérdésében. A
telepítéssel kapcsolatban mindig azt mondják,
hogy nagyon fontos kérdés, de nincs rá pénz. A
telepítést meg lehet oldani az örőkbérlet-rendszer alapján és ha ezt megvalósítják, akkor
nem 20 falut, hanem 100, meg 100 falut lehet
telepíteni.
Dr. B i e d e r m a n n Imre a mezőgazdasági,
értékesítési és termelési kérdésekkel foglalkozott.
Eckhardt Tibor nem kételkedik a földmivelésügyt miniszter jószándékában, de az ígéritek kora lejárt. A régi adóhátralékok behajtásánál túlságos szigorral járnak el. Az árvizsgáló
bizottság eredmény nélkül működik. A kérdést
csak a vámok csökkentésével lehetne
megoldani. Követeli, hogy az Ingatlan árveréseket
függesszék fel.
Báró Inkey Pál az erdőtörvény revízióját
sürgette.
Weltner Jakab a mezőgazdasági munkások
helyzetével foglalkozott. Hangoztatta, hogy az
alecsony munkabér még jobban elmélyíti az általános válságot.
Csizmadia András felfogása szerint a tőketerhek 50 százalékát le kellene irnl.
Relslnger Ferenc szerint el >re lehetett látftl,
hogy a mezőgazdaság bajba kerül. A költségvetést nem fogadja el.
Varga Gábor hangoztatja, hogy « magyar
buza és a magyar liszt világhírnevét helyre
kell állítani.
SanPrborn Károly a tejrendelet Intézkedéseit
kifogásolta.
Ezután az elnök a vitát berekesztette « a
Ház a földmivelésügyl tárca költségvetését általánosságban elfogadta.
Az ülés éfjél után 10 perccel érC vígét.

Véget ért
a Nemzetközi Újságíró Szövetség budapesti tanácskozása
Budapest, junius 1. A nemzetközi újságíró
szövetség végrehajtó bizottsága
csütörtökön
délután tartotta záróülését a Magyar Tudományos Akadémia tanácstermében. A végrehajtó
bizottság elfogadta az egyes albizottságok által
kidolgozott indítványokat. Ezekben a végrehajtó bizottság ajánlja, hogy minden nemzeti
ujságiró egyesület állítson fel munkanélküli
pénztárt és tagjai számára tegye kötelezővé az
abba való belépést. A többi határozat az újságírás nagy problémáival foglalkozik. A i indítványok elfogadása után Valót főtitkár köszönetét fejezte ki a Magyar Újságírók Egyesületének azért a gondosságért és fáradhatatlan körültekintésért, amellyel a kongresszus tanácskozásait előkészítette és rendezte. Indítványozta, hogy a Magyar Újságírók Egyesületének
jegyzőkönyvben mondjanak köszöne'.et. A kongresszus ilyen értelemben határozott. Dons a
legelismerőbb szavakkal járult hozzá a főtitkár
előterjesztéséhez. Kegyeletes szavakkal emlékezett meg Nadányl Emil haláláról s felkérte
a Magyar Újságírók Egyesületét, hogy tolmácsolja részvétét a gyászoló család tagjainak.
Dr. Boros László, a Magyar Újságírók Egyesülete főtitkára ezután elbúcsúztatta az ujságirókongresszus vendégeit.
A lengyel delegátus javaslatára egyhangúlag
elhatározták, hogy a legközelebbi végrehajtóbizottsági ülést Varsóban tartják. Ezzel a nemzetközi ujságiró szövetség budapesti ülésezése
véget ért.
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Miért bontották le
az egyik kilakoltatott földbérlő tanyáját
Somogyi polgármester Jelentése a fCldmlvelésI miniszternek
(A Délmagyarország
munkatársától.) A földmivelésügyi miniszter nemrégen leiratot intézett Szeged hatóságához és felvilágosító jelentést kért a különböző földbérlő-panaszokra. A
panaszok leginkább arról szólnak, hogy a város nem hajtotta végre pontosan és kielégítő
módon a földbérreviziót. A miniszter pontos
adatok közlését kéri, de jelentést kér arról is,
hogy miért bontatta le a város az egyik kilakoltatott bérlőjének a tanyáját. 1
A polgármester csütörtökön küldte el válaszát a miniszter leiratára. Közölte a miniszterrel, hogy a város hatósága a kormány kiküldöttjének közreműködése' hajtotta végre a
földbérreviziót a miniszter kívánságainak megfelelően az összes illetékes tényezők megelégedésére. Részletesen foglalkozik a polgármes-

ter a tanyabontás kérdésével is. Közli, hogy az
érdekelt bérlőt jogerős blról ítélet alapján lakoltatták ki bérletéből, miután nyolc féléo óta
egyetlen fillér főldbért sem fizetett. A bírói
ítélet kifejezetten kötelezi a kilakoltatott bérlőt arra, hogy kétszáz pengőre értékelt tanyáját
bontsa le, a szerződés szerint ugyanis a bérlő
köteles a földet a bérleti szerződés lejárta,
vagy felbontása után olyan állapotban visszaadni a városnak, mint amilyen állapotban kivette. A bérlő nem volt hajlandó kiköltözni,
kilakoltatása után önhatalmidag
uü^jköitözütt,
természetesen arra sem volt hajlandó, hogy
lebontassa a tanyaházat. A város ügyészsége
erre végrehajtatta a jogerős birói Ítéletet, az
Ítéletnek azt a részét is- amely a tanya lebontását rendeli el.

Az idén kivezetik az áramot
a Somogyi- és a Kecskés-telepre
(A Délmagyarország
munkatársától.) A város és a gázgyár között létre ött uj szerződés
értelmében a Központi Gáz és Villamossági
Rt. arra is kötelezte magát, hogy minden évben
három kilométer hosszúságú fővezetéket épit
ki, amellyel fokozatosan bekapcsolja az áramszolgáltatásba a város körüli telepeket. A polgármester nemrégen a mérnöki hivatal javaslata alapján átirt a gázgyár igazgatóságához
és azt kérte, hogy az idén a szerződésben megállapított háromkilométeres fővezeték helyett
négy kilométer fővezetéket épitsen, mert igy
egyszerre bekapcsolódhatik az áramkörbe a
Kecskés-telep, a Somogví-telep és a Klebelsberg-telep.
A három telep bekapcsolásához
4030 méter fővezetékre van szükség.
A gázgyár igazgatósága most válaszolt

a

polgármester átiratára. Bejelentette, hogy szívesen kiépíti az idén a négy kilométer fővezetéket, de csak akkor, ha a város a jövő évben megelégszik három helyett két kilométer
ujabb fővezeték kiépítésével. A szerződés szeriint ugyanis a gázgyárnak összesen huszonnégy kilométer fővezetéket kell kiépítenie nyolc
év alatt. így az összes környékbeli telepek
áramhoz jutnak.
A polgármester a gázgyár válasza alapján
ugy határozott, hogy még sem kivánja a szerződés megváltoztatását, megelégszik, ha a vállalat az idén három kilométer fővezetéket épit
ki, két telep, a Somogyi- és a Kennkés telep
jut igy áramhoz. A polgármester szerint egy
kilométer fővezeték miatt nem érdemes megcsonkítani a jövő évi munkalehetőségeket.

Békés megoldás készül
a deszki földvásárlók ügyeiben
(A Délmagyarország
munkatársától.) Makó,
Kiszombor, Szőreg és Deszk gazdái — mint
ismeretes — annakidején nagyszámban vásároltak báró Gerliczy Félix parcellázás alatt álló
deszki birtokából. A vásárlások után a gazdasági viszonyok alaposan megromlottak. Lezuhant a földek ára és megromlottak az értékesítési viszonyok, úgyannyira, hogy nemcsak tőkére, de még kamatra valót sem jövedelmeztek
a földek. A vásárlók nehéz helyzetbe kerültek
és ennek nyomán megindult a pereskedések
folyamata a parcellázást végrehajtó SzegedCsongrádi Takarékpénztár és a vevők között.
Az 1930. óta folyó pereskedésekbe most —
mint jelentettük — beleavatkozott a földmivelési miniszter, akinek a közvetítésére egyezkedő tárgyalásokra ültek össze az érdekeltek.

Hogy a tárgyalások milyen eredményre vezetnek, azt ma még nem lehet tudni. A vevők
azt kívánják, hogy a kamatokat abban
az
arányban szállítsa le a bank, amilyen arányban 1928. óta csökkent a föld jövedelmezősége,
a tőkét viszont ne mondhassa fel a bank addig,
amíg országos rendezést nem nyer a tőkeadósságok problémája.
A két pontba foglalt kívánalmat a vásárlók
nevében dr. Kovács Károly átnyújtotta Kozma
Ferenc vezérigazgatónak, aki kijelentette, hogy
a békés megoldás híve s a lehetőség határain
belől teljesiti a kérelmezők kívánalmait. A miniszter annak a véleményének adott kifejezést,
hogy nem lesz szükség arra, hogy a minisztérium továbbra is bekapcsolódjék a tárgyalásokba.

A felsőház részleteiben módosította a közigazgatás
egyszerűsítéséről szóló törvényjavaslatot
A törvényt visszaküldi a képviselőháznak
Budapest, juníus 1. A felsőház csütörtökön
délelőtt folytatta a közigazgatás egyszerűsítéséről szóló törvényjavaslat tárgyalását.
P u k y Endre foglalkozott a közigazgatási
bíróságok felállításával. Elfogadta a törvényjavaslatot, mert alkalmasnak tartja arra, hogy
a közigazgatás munkájának feltételeit javitsa.
P a p p József a törvényjavaslatot megnyugvással fogadja, mert a közigazgatás terén több
kilátást nyújt a jövőre.
B á l i n t György a tanyavilág szempontjából szólt húzza a javaslathoz. A tanyavilág köz-

igazgatási sérelmét nagyrészben meg lehetne
oldani megértéssel és jóakarattal. Sürgette a
tanyavilág egészségügyének és orvoskérdésének megoldását.
S z o n t á g h Jenő amellett érvelt, hogy a
községi jegyzők részére hagyják meg a mag^nmunkálatok lehetőségét. A közigazgatási bíróságok eddigi működését megfelelőnek tartja és
már tradícióból sem változtatná meg ezt az intézményt.
Ezután K e r e s z t e s-F i s c h e r Ferenc belügyminiszter szólalt fel. A felmerült kifogáso-

3
kat abban foglalta össze, hogy aggályok támadtak az általa kezdeményezett reform tekintetében. Hangoztatta, hogy közigazgatásunk
szervezete négyszáz éves állapothoz alakult, ez
az állapot azonban önállóságunk visszanyerésével megváltozott. Ma önálló nemzeti állam
vagyunk, amikor nem kell az államnak minden erejét az idegen befolyás ellen fordítani.
Szükség van a közigazgatás reformjára, annak
legfelsőbb helyétől a legalsóbb kiágazásáig. Ma
egyetlen célunk, hogy az állam és a nemzet
minden erejét egy önálló nemzeti állam nagy
nemzeti céljainak koncentrálására fordítsuk.
Az aggodalmak eloszlatására hangsúlyozta,
hogy maga is 100 százalékig a konzervatív világnézetűek közé tartozik és bűnnek tartaná a
vármegyéket és azok autonómiáját beszüntetni, mert azok olyan értékek, amelyek a nemzet
életében nélkülözhetetlenek.
A miniszter beszéde után általánosságban elfogadták a törvényjavaslatot. A javaslatot ezután G a 11 a s z Tivadar, B á l i n t György felszólalása után néhány módosítással részleteiben is elfogadták. A javaslatot ezekkel a módosításokkal visszaküldik a képviselőházba.
Az ülés negyedháromkor ért véget.

Ujabb monarcbista puccs
tervét lepleztek le Madridban
Több magasranqu katonatisztet tartéz
tattak le
(Budapesti tudósítónk telefonjelentése.) Madridból jelentik: A spanyol fővárosban titokzatos letartóztatások történtek csütörtökre virradó éjszaka, őrizetbe vettek egy hadosztályparancsnok tábornokot, egy vezérkari századost és még három magasrangu katonatisztet. Valamennyiüket beszállították a katonai
ügyészség fogházába. Minden jel arra mutat,
hogy a hatóságok ujabb, készülésben levő monarchista puccsot lepleztek le.

Minisztertanács
Budapest, junius 1. A kormány tagjai csütörtökön délelőtt
minisztertanácsot tartottak,
amelyen Gömbös Gyula miniszterelnök elnökölt.
A minisztertanács Imrédy Béla pénzügyminiszter előadásában letárgyalta a londoni világgazdasági értekezlet napirendjén szereplő kérdéseket és megállapította azokat a szempontokat, amelyeket a kérdések tekintetében a kormánynak a világgazdasági értekezleten résztvevő kiküldötteinek számára irányadókul szolgálnak. A minisztertanács 2 órakor ért véget
és pénteken reggel folytatják.

Letartóztatták a budapesti
szikvizkartel elnökét
Budapest, junius 1. Csütörtökön letartóztatták ifj. S ü s z Sámuelt, az Egyesült Budapesti
Szikvizgyár elnökét. A szikvizgyárak hatósági
rendeletre csak saját cégjegyzésükkel ellátott
üvegekben szállíthatnak szódavizet. A rendelet
alapján csereüvegcsarnokot állítottak fel, ahová minden gyár beszolgáltatta a hozzáérkező
idegen üvegeket és azokat a cserecsarnok szétosztotta az eredeti tulajdonosok között. Az
utóbbi időben egyes gyárak feltűnően kevés
üveget kaptak vissza. Feljelentést tettek ismeretlen tettes ellen. Gyanujuk szerint valahol visszatartják az idegen üvegeket, amiből
nagy veszteségük származik, mert az üvegek értéke nagyobb az értük kapott betétnél.
A feljelentés alapján megindult eljárás során
házkutatást tartottak if jabb Süsz Sámuel telepén. Nemcsak idegen üvegeket találtak, hanem
olyanokat is, melyekről az idegen cégjegyzést
lecsiszolták. A vizsgálóbíró beigazoltnak látta
a szikvizkartel elnökének bűnösségét és elrendelte azonnali letartóztatását.
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nek bemutatták a szanatórium összes helyiségeit és ekkor tárult eléjük az a gyönyörű
munka, amely itt a gyermekek megmentése
teleiére* » 9 0
érdekében oly eredményesen folyik. A fekvőcsarnokká átalakított volt oszlopos pálmaházban feküdt a verőfényes napsugárban 60—70
kisebb-nagyobb
gyermek, akik később a kö.
ÍÍÍ7ÍÍL n a 9 y
v á l a s z l é k
zös ebédlőkben elköltötték igazán bőséges, két
IU£UH
l e g o l c s ó b b a n .
fogásból álló vacsorájukat és mindannyiról az
M_
öröm és megelégedés derűje sugárzott. A kastély tágas, világos helyi-éheiben vannak a közös (6—8 személyes) hálóhelyek, ebédlők, Játszóhelyiségek, orvosi rendelők, Röntgen-szoba,
legmodernebbül berendezett fürdő- és mosdóhely lségek. Minden tiszta, világos, derűs és a
legjobb benyomást kelti a szemlélőben. Mindzsákban többek között párnák is voltak. A ke- ehhez tartozik azután az óriási park gyönyörű
reskedő a fiatalembertől megvette 10 pengőért sétányaival és százados fáival, amelyek tiszta,
a párnákat, illetve az abban lévő tollat a zsák- pormentes levegője biztos gyógyulást ad a bekal együtt. A kéreskedö pontos személyleirást
teg tüdejü gyermekeknek. Az egész intézmény
adott a gyilkosról, akt a kereskedő szerint a legszebb gyermek- és ezzel nemzetmentő
24—25 év körüli, középtermetű, jólöltözött férfi működést fejt ki és valóban méltó arra, hogy
volt. A személyleirást
a szentesi rendőrség arról Szeged város társadalma és hatósága is
megküldötte a szegedi rendőrségnek is.
megfelelően érdeklődjék és gondoskodjék.
A szentesi rendőrség ezideig több gyanúsíA bemutatás befe;'eztével dus büffé várta a
tottat vett őrizetbe, akikről azonban a toll- kastély terraszán a vendégeket.
kereskedővel való szembesítéskor kiderült,
hogy ártatlanok a gyilkosságban. A rendőrség
ss
Nagy »OnU«»dl
megállapította, hogy Varga Györgyné a gyilkosság idején nagyobb mennyiségű készpénzt
női kalapvásárt
őrzött a lakásában. Ez a pénz a zacskóval
együtt eltűnt

£ Keztyö, mosóbör
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Szegeden keresik
a szentesi rabiógyílkosság tettesét
(A Délmagyarország munkatársától.) A szentesi rablógyilkosság ügyében a nyomozást kiterjesztették Szegedre is. A rendőrségnek az
a feltevés*, hogy a gyilkos a rablás elkövetése
után megszökött Szentesről, hogy Szegeden
keresztül Budapestre utazzon. A detektívek
szerda este óta Szegeden is keresik a borzalmas gyilkosság tettesét.
A rendőrség tudja, hogy a tettes egy fiatalember. A gyilkos ugyanis a meggyilkolt Varga
Györgyné értéktárgyait
egy tij liszteszsákba
gyűjtötte össze. Jelentkezett a rendőrségen egy
Annus Ferenc nevfi tollkereskedő, akt felmutatta a V, Gy. monogrammal ellátott liszté»zsákot. Elmondotta a kereskedő, hogy vasárnap éjszaka egy fiatalemberrel találkozott a
Nagyörvény-uccában. A fiatalembernél egy
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Több mini kétszáz gyermek gyógyult meg
a deszki tüdőbeteg-szanatóriumban
A Szent Imre Gyermebszanatórlum Egyesület közgyűlése a Gerliczy-kaslélyban
(A Délmagyarország munkatársától.) A SzentImre Gyermekszanatórium Egyesület, amely
már három év óta fejti kt az iskolaszanatóriummá átalakított desíkt báró Gerllczy-kastélyban
a tüdőbeteg gyermekek gyógyítását célzó áldásos és nemes működését, ezévt közgyűlését
csütörtökön délután a szanatórium deszki otthonában tartotta meg. A közgyűlésen, amely a
volt Qerllczy-kastély 18 holdas gyönyörű parkjában a százados fák alatt, a szabad ég alatt
folyt le, az egyesület tagjai és pártfogói közül
tgen sokan, körülbelül százan Jelentek meg.
Ott voltak dr. Olattfelder Gyula megyéspüspök,
az egyesület elnöke, dr. Tarnay Ivor, Csanádmegye alispánja, az egyesület alelnöke, dr. Somogyi Szilveszterné, vitéz dr. Shvoy Kálmánné,
dr. Raskó Sándorné, Aigner Nándorné, dr.
Raskó Sándor főespenes-plébános, dr. Henny
Ferenc esperes-plébános, dr. Aigner Károly ny.
főispán, Sopslch János püspöki titkár, dr. Berecz János egyetemi tanár, dr. Slmkó Elemér1
városi főügyész, dr. Szabó Géza tanácsnok,
Szmolenszky csanádvármegyei főjegyző, Kástenyl Richárd főszolgabíró, dr. Kovács József ny.
főorvos, dr. Wtnkler Elemér, dr. Hunyadi Vas
Gergely Ügyvédek, dr. Kovács Kálmán főorvos, dr. Kovács Ödön, a szanatórium főorvosa
Jakab Mihály plébános, a szanatórium Igazgatója és még tgen sokan mások.
A közgyűlést dr. Glattfelder Gyula püspök,
az egyesület elnöke nyitotta meg, meleg szavakkal üdvözölte a nagyszámban megjelent tagokat és előadta, hogv az e<?yesület már 3 év
óta csendben és a társadalom által alig ismert módon folytatja áldásos működését és
kérte ugy a jelenvoltakat, mint általában Szeged város, Csongrád- és Csanádme^yék társadalmát, hogy minél hathatósabban támogassák
az egyesület nemes céljait. Jakab igazgató felolvasta az évi jelentést, amely szerint a szanatórium három év óta
teljes eredménnyel
folytatja működését, amelvnek rélja, h-v« -é<?
gyermekkorban elfojtsa a tüdőv-sz csiráit, rregelőzéssel gondoskodjék arról, hogy a fertőzés
ne terjedjen. A szanatóriumban a gyermekek
gondos orvosi megfigyelés és gyógyke élés
alatt állnak, naponta ötszöri bőséges élelmezésben részesülnek, elemi iskolai tanulmányai-«
kat állami tanítónő vezetése alatt ott a szabad'

ban végzik, ápolásukról ferencrendl nővérek
gondoskodnak és minden megtörténik annak
érdekében, hogy a szanatóriumi kerelés alapján
gyógyulást nyerjenek. Jelezte az igazgató, hogy
Szeged város, ahol most egyetemi bizottság
alakult az islrólásgvermekek tbc. vizsgálatára,
a tüdőbeteg gyermekek elhelyezéséről legcélszerűbben akként gondoskodhatna, ha a szanatórium kibővitése utján ott helyezné el a tüdőbeteg gyermekeltet. Ez annál is inkább indokolt
volna, mert a szanatórium napi 2.50 pengős
ápolási dija a legkisebb minden egyéb kórházi
és szanatóriumi díj között és mégis a legtöbbet nyújtja.
Dr. Kovács Ödön igazgató ismertette a szanatórium működését. Előadta, hogy a szanatóriumba csak gyógyítható tüdővészes gyermekeket vesznek fel, nyílt tuberkulózi90s betegeket nem vesznek fel, egyrészt, mert azok szanatóriumi kezelés által már nem gyógyíthatók,
másrészt, mert a gyógyítható betegeket megfertőznék. A gyermekek bőséges élelmezés, napi
több órai fekvőkura és gondos kezelés következtében mihamarabb megerősödnek, 8—10
kg.-ot is meghíznak és gyógyultan távoznak a
szanatóriumból. Télen-nyáron nyitott ablak mellett tartózkodnak éjjel-nappal és meglepő az,
hogy ennek ellenére egyetlen náthás gyermek
sem akad. A szanatóriumból már
233 gyermek távozott el gyógyultan

és azok közül alig 5—6 akadt olyan, akinek
oda ismételten vissza kellett térnie. Nyolcvankét ágy van, 1932-ben 186 gyermek fordult
meg a szanatóriumban, ezek közül 110 gyógyultan távozott, 74 van ezidőszerint is kezelés alatt és csak 2 volt olyan, aki gyógyulatlanul távozott.
Tarnay Ivor alispán indítványára a közgyűlés
hálás köszönetet mondott az igazgató-főorvos,
nak és az igazgatónak áldásos munkájukért,
majd a zárszámadás és költségvetés ismertetése után, amelyekből kitünőleg az egyesületnek az állam által a szanatóriumba beutalt
gyermekek után fizetett táppénz és a tagsági
dijak cimén 70.000 pengő bevétele volt, a közgyűlés Glattfelder Düspök zárószavaival véget
ért.
A közgyűlés után az összegyűl vendégek-

Fehér héti
érsékalt

*
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Szombaton érkezik Szegedre
Llewelyn Jones
(A Délmagyarország
munkatársától.) Amint
Jelentettük, Llewelyn Jones, az angol parlament
egyik ismert képviselője, magyarországi körútján szombaton Szegedre érkezik. Llewelyn
Jones társaságában Szegedre érkezik LakAts
György is. Az angol képviselő kíséretével
szombaton délután fél 6 órakor érkezik Szegedre. A vendégeket a pályaudvaron a Revíziós Liga szegedi főosztálya nevében dr. Kogutowltz Károly egyetemi tanár fogadja, a vá-'
ros részéről dr. Pálfy József polgármesterhelyettes és dr. Csonka Miklós tanácsnok, továbbá
az egyesületek és az ifjúság képviselői.
Szombaton délután 6 órakor Llewelyn Jones
előadást tart a városháza közgyűlési termében
Európa nemzetiségi kérdéseiről és a trianoni
békeszerződés gazdasági és Jogi tarthatatlanságáról. Az angol nyelvű előadás magyar tolmácsolása után Lakáts György mond beszédet.
Este fél 9 órakor társasvacsora lesz a Tiszaszállodában. A vacsorán való résztvételre jelentkezni lehet Török Sándor Igazgatónál (Bécsi-körut 36—40., telefon 14-33.).
Vasárnap a vendégek megtekintik Alsóközpontot és a tanyavilágot. Délben dr. Kogutowítz Károly ad ebédet. Délután a vendégek
megnézik a várost és környékét. Llewelyn
Jones este félnyolckor utazik el Szegedről. A
Reviziós Liga szegedi osztálya felkéri Szeged
közönségét, hogy az előadáson, valamint a vacsorán, a fogadtatásnál és a búcsúzásnál minél
számosabban jelenjenek meg.
A nép lénye, parkett titka

SATURNUS
parkettpaaztn

UNICUM
bMmztíviuz,
THEKLA
padlórlasz.
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Vendéglő megnyitif!
borkostoló vacsorával,
Szombaton és vasárnap nagy
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Sxombaton
és
lánc a Tissa

vasárnap
Kertiében.
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„A szegedi ipari
vásár
lulnöiie fizikai
Icereieii"
Nyllafkoxatolc

a célsxertl
állandó

idegenforgalmi
propagandáról
Kiállítási
területről

(A
Délmagyarország
munkatársától)
Az
ötödik szegedi ipari vásár méreteiben is, eredményedben is felülmúlja az eddig rendezett
vásárokat, de igen fontos tanúságot jelent az
idegenforgalom szempontjából is. A vásárnyitás napja olyan nagy tömegeket vonzott Szegedre, amilyenre csak a Templom-téri Passiójáték napjaiban volt példa. A tünetek bizonyitiák, nogy milyen nagy jelentősége lehetne Szeged szempontjából a tervszerűen megteremtendő idegenforgalomnak.
A Délmagyarország munkatársa több helyen
érdeklődött az ipari vásárral kapcsolatos idegenforgalmi eredmények iránt.
Dr. Tonelli Sándor,
a szegedi kereskedelmi és iparkamara főtitkára a következőket mondotta:
— Az eddigi eredmények nagyon örvendetesek, mert a szegedi vásár nagy
érdeklődést
keltett nemcsak önmaga iránt, hanem általában Szeged iránt. A kamarához rendkívül sok
érdeklődő levél érkezik egyrészt olyanoktól,
akik nem jöhettek el Szegedre, de a szegedi
vásár adataira kíváncsiak, másrészt olyanoktól, akik meglátogatták a vásárt és észrevételeiket közlik velünk. A legtöbben sajnálattal
állapítják meg, hogy a szegedi vásár jelentőségében túlnőtte fizikai kereteit és nagy kár,
hogy nem lehetett számára szélesebb kereteket biztosítani.
— Számitásom szerint a vásár vidéki látogatóinak száma a megnyitástól a zárásig el
fogja érni a húszezret. Ezek az adatok kell, hogy
arra serkentsék az illetékeseket, hogy a jövő
évben szélesebb kereteket biztosítsanak a vásár számára. A legnagyobb eréllyel kell felkészülnünk arra, hogy a jövő évben a
vásárt mezőgazdasági és ipari kiállítássá
fejleszthessük és azzal kapcsolatban számos fontos kongresszust, országos gyűlést, összejövetelt rendezhessünk Szegeden. A szegedi vásár
iránt ugyanis a külföld is érdeklődik, azonfelül, hogy az ország legtávolabbi részeiből jelentkeztek látogatók.
Hegyi Józsefnél,
a Lampel és Hegyi-cég beltagjánál
aziránt
érdeklődtünk, hogy a szegedi vásárral kapcsolatos idegenforgalom érezhető volt-e az üzletmeneten.
— Erre a kérdésre pontos feleletet adni nem
igen lehet — mondotta —, mert tény az, hogy
a vásár megnyitása óta olyan vevőnk nem volt,
aki bejelentette volna, hogy vidékről jött Szegedre a vásár megtekintésere. Az idegenforalmat közvetlenül nem érezzük, ennek azon-

éan valószínűleg az egvre fokozódó

pénzhiány
az oka. Az üzleti forgalom nem hogy emelkedett volna, ellenkezőleg csökkent a
nagy
pénztelenség miatt és ebez jelentős mértékben járult hozzá az is, hogy a városi tisztviselők fizetésükből elsején még a szokottnál is
kisebb részletet kapták.
Pollák Manó,
a Pollák Testvérek-cég beltagja kérdésünkre
ezeket mondotta:
— Az ipari vásár hatását közvetlenül nem
igen érezhettük, mert a tömeges idegenlátogatas vasárnap volt, amikor az üzleteket csak dé-

h4ztartési és mészAros, WedvezG fizetési feltételek mellett lesrolcsóbba.n beszerezhetők
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lig tarthattuk nyitva. Hétköznapokon az idegenforgalom már lényegesen gyengébb volt,
mint vasárnap. Valószínűnek látsziK, hogy a
vásár az iparosok számára járt, vagy jár nagyobb haszonnal, ez azonban a kereskedők
szempontiából is üdvös, mert ha közvetlenül
nem is, de közvetve egy kis idegen pénz kerül a város kereskedelmi forgalmába. A vásár
idegenforgalmi eredménye kell, hogy
alaposabb idegenforgalmi politikára serkentse a város hatóságát. Mindent el kell követni, hogy
idegenforgalma legyen Szegednek is.

Wagner Ferenc,
a Wagner F. A. és Fiai cég beltagja, törvényhatósági bizottsági tag így nyilatkozott:
— Az üzleti életben érezhető volt a vásárral
kapcsolatos idegenforgalom hatása, de csak
vasárnap, amikor a vasúti kedvezmény felhasználásával igen sok vidéki érkezett Szegedre. Vasárnap felkereste üzletünket számos vidéken élő vevőnk is. aki a vasúti kedvezmény
nyújtotta alkalmat használta fel a szegedi látogatásra. A forgalomtöbblet azonban nam volt
lényeges az üzletekben, az iparosság szempontjából azonban annál nagyobb jelentősége van
a vásárnak. A legtöbb kisiparos
a mostoha
gazdasági viszonyok miatt nem igen mutathatja be készítményeit a közönségnek, mert
állandó kiállítási csarnok nincs. Az ipari vásár némileg pótolja ezt a hiányt, megmutatja
a közönségnek a szegedi iparosság képességeit és eros bizonyítéka a szegedi kézmüiparosság életrevalóságának, érdekességének, hogy
a kiállítás alapján jelentékeny számú és értékű rendelést Kaptak a kiállító iparosok.
— Ami a jövő évre tervezett délvidéki mezőgazdasági és ipari kiállítás tervét illeti, attól
tartok, hogy ez a terv alkalmas kiállítási hely
hiányában nem lesz megvalósítható. A városnak a mai viszonyok között nincs pénze a
szükséges beruházásokra, arra pedig számítani sem lehet, hogy magánérdekeltség vegye
kezébe a dolgot, mert a befektetendő össze
kamatai sem térülnének meg a kiállítás várható bevételeiből. A terv szép és megfelelő viszonyok mellett életre való is lesz, de véleményem szerint megvalósításával meg kell várnunk a jobb időket.

ROMANTIKUS TÖRTÉNET
EGYIPTOMTÓL SZEGEDIG
(A Délmac/yarország munkatársától.) Van-e
meg romantika? Van, legalább is Felsőegyiptom Sohag nevü városában. Erről szól az
alábbi megható történet.
í.

Néhány héttel ezelőtt V. R. 22 éves szegedi
leány hirdetést tett közzé. A leány a hirdetésben házvezetőnőnek, esetleg dajkának ajánlkozott. Néhány hónapos kisgyermeke volt
A hirdetés mögött egy szomorú élet regénye
húzódott meg. A leány menyasszony volt, vőlegénye közvetlen a házasságkötés előtt váratlanul elhunyt. Nemsokkal később megszületett a gyermek, aki már nem ismerhette meg
az apját. A leány rokonainál húzódott meg
gyermekével együtt. De a rokonok kenyere,
bármennyire is szivesen adták, keserű volt.
A hirdetés elvetődött Felsőegyiptomba, Sohaaba is, ahol már nyolc esztendő óta élde;élt Hervanek Sándor 28 esztendős magyar
iu. Tekintete véletlenül megakadt a leány hirdetésén és annyira megkapta a sorok közül
kiáFadó boldogtalanság, nogy már másnap levelet irt Szegedre...

Í

i.

A leány meglepetve olvasta a levelet, mely
arról beszélt, hogy S. Hervanek, sohagi magyar autószerelő milyen elhagyatott életet él
Afrikában. Azt irta Hervanek, hogv szeretné,
ha
a leány kiutazna hozzá, de irja meg őszintén élete történetét.
5.
Válaszolt a leány és őszintén megirt mindent, ami vele történt és megirta azt is, hogy
csak gyermekével együtt menne, mert gyermekét nem hajlandó elhagyni. Szivesen menne a világ végere is, csakhogy már ne legyen
senkinek sem a terhére.
6.
S. Hervanek igen meleghangú levelet küldött válaszul. Ebben megirta, hogy ő már sokat látott, sokat tapasztalt. Bejarta Európát,
de mindenünnen elmenekült, mért mindenfelé
csak rossz embereket talált. Afrikában bujt el
az emberek elől, szinte önkéntes száműzetésbe ment, de boldog, mert megtalálta lelke
nyugalmát. El is határozta, hogv soha többé

nem tér vissza Európába. Nem is volna semmi
baj, de hiányzik a nő, akivel magyarul elbeszélgethetne, aki gondját viselné . . .
A levélehez fényképet is mellékelt: a sivatag
szélén áll S. Hervanek, fején trópusi sisak.
7.
A fényképre fénykép ment válaszul. A fiatalok külsőleg is megismerték egymást — és
ettől kezdve leveleik hangja szerelmesre változott. Azt irta az egyiptomi
magyar legény,
hogy ő csak hü szivet kíván, más semmit. Nem
baj, hogy mi történt a múltban, mindent el
lehet felejteni és meg lehet bocsájtani, ha valaki uj életet akar kezdeni és ez a szándéka
komoly és őszinte. Azt irta, hogy nem is válaszolt volna a leány levelére, ha nem látta volna, hogy szintén csalódott, szomorú emberrel
áll szemben . . . Természetesen jöjjön a gyermek is...
— A kisfiú nem tehet róla, nem tehet semmiről az ártatlan csöppség, hozzá még magyar legény, majd megbarátkozunk mi ketten...

8.
V. R. sirva olvasta a leveleket, pláne azt,
amelyben Hervanek házasságról, a házasság
megkötéséről irt. Sürgette az iratok beszerzését. mert, amint irta, azonnal küldi a vasúti
jegyeket, hajójegyet.
9.
Dr. Vajda Lajos ügyvéd intézi a fiatal leány
ügyét. Az iratok már nagyjából együtt vannak, S. Hervanek már útnak indította a fontokat és a jegyeket és nemsokára elindulhat a
hajó az uj élet felé...
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Papírkosár a korzón
Igen tisztelt Szerkesztőségi A Széchenyi-téren, pontosan a Széchenyi-szobor előtt van egy
úgynevezett papírgyűjtő kosár felállítva. Mi
öregebb szegediek emlékszünk rá, hogy egyik
agilis törvényhatósági bizottsági orvos-tagunk
sok esztendei szorgalmazására állították fel ezt
az első szegedi papírgyűjtőt a város legszebb
terén, a korzó elején. A legutóbbi filléres gyors
alkalmával, az elmúlt vasárnap, mikor arra
jártam, láttam egy nagy társaságot, csupa idegent, akik nevetve állták körül ezt a nevezetességet s hahotázva mutogatták egymásnak. Kíváncsian közeledtem, mert tudni akartam, min
mulatnak olyan kitűnően budapesti vendégeink.
Nem tudom kinek a hatískörébe tartozik ez
a »városi ügy«, azért itt a nyilvánosság előtt
hivom fel a figyelmét az illetékeseknek erre a
kicsiny, de városunkra igen jellemző esetre.
Azon mulattak, hogy ha valaki fent beledobott
egy papircsomót, az rögtön alul megint láthatóvá vált, kiesett a vasdrótokból készttett
kosár rongyos fenekén. Naiv emberek ezek a
pestiek, gondoltam magamban s tovább mentem. Azt csak nem mondhattam meg nekik,
hogy mi szegediek ezen már nem tudunk sem
nevetni, sem bosszankodni. Én, aki mindennap
négyszer megyek el ezen a ponton, mert • hivatalomba arra kell járnom, tudom, hogy az
az eredetileg igen szép és célszerű papírgyűjtő
már több mint tlz év óta van iluen rongyos,
használhatatlan
állapotban...
A jellemző az, hogy tiz év alatt nem vette
ezt észre sem köztisztasági üzem, sem közkerti
bizottság, sem a város szépésze et ügykezelő
tanácsi ügyosztálya. Jólebet az érdekelt urak
mindennap arra sétálnak. Higyjék ei kérem,
hogy vasárnap nagyon szégyellem magamat, ő
helyettük. .
Tisztelettel: Alátrés.
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Elpusztult
az idei hagymatermés negyedrésze
A négyszeresére felemelt német vám lehetetlenné feszi a zöldhagyma
kiviteléi — Szfndf iiáfnst alakítanak a fermés exportálására

(A Délmagyarország
makói
tudósítójától)
Az idei hagymaértékesitési kampány közeledésével a makói gazdasági és kereskedelmi
élet egyre élénkülő érdeklődést mutat. Mig a
kereskedői körökben a külföldi piacok, főleg
a német piac elzárkózása, valamint az ujabb
kiviteli szindikátus gondolata a probléma, addig a hagymatermelok szorgos hada a mostoha
időjárási viszonyok okozta károkat Járgyalja.
Az idén a makói hagymakóizetbe.-» legalább
30 százalékkal nagyobb területet ültettek be
hagymával a kertészek és birtokosok. Ez a
többlet azonban már jórészben leesettnek tekinthető. mert a sok eső miatt felgyülemlett
vadvizek és a vizes földeken felburjánzott gaz
hatalmas területeken elpusztította, vagy a legminimálisabbra
csökkentette a termé t.
Az amngy is túlzottan nagy vetésterületek
folytán ez volna a kisebb, csak egyéneket sújtó
haj, sokkal komolyabb aggodalmakat ielent
azonban az exportkilátások
hiánya. A kötött
forgalom folytán minden országgal külön kell
megkeresni, ^kialkudni, valósággal kiverekedni
a kompenzációs üzleteket. A legsúlyosabb probléma es egyben a legnagyobb baj a németországi helyzet. A hitleri agrárpolitika egy márkáról négy márkára emelte fel a hagyma
vámját. Hogy mit jelent ez, milyen katasztrófális
veszedelmet a makói hagymára, elég annvit
tudnunk, hogy a juniustól augusztusig exnoitra kerülő zöldhagymakészletek 80 százalékát
a múltban mindig Németországba
exponálták.
Ebben a szinte kilátástalan helyzetben ért-

hető és jól megindokolható az a törekvés,
amelyaz idei hagymakjvitelt is
szindikátusi
alapon kívánja megoldani. Ezt a mozgalmat is
az O K H égiszében
működő
Mezőgazdasági
Termelők Egyesült Szövetkezetének
vezetői
szervezik és értesülésünk szerint a makói hagymatermelők két tömörülése és a város vezetősége is a szindikátus mellett nyilatkozott. Az
exportőrök szindikátusának igen széleskörű
megalapozására és alátámasztására
szükség
van, mert a külkereskedelmi hivatal kétségtelenül jelentős kedvezményeket és támogatást
biztosit m a j d a megalakuló szindikátusnak.
A tárgyalások a szindikátus megalakítására
'avában folynak, egyelőre azonban még sok
érdés vár megoldásra. Fontos kérdés az u j
kereskedői egyesülés pénzügyi problémája; ki
adja a pénzt az export lebonyolításához, mert
a belépő kereskedőket egységenkint 800 pengő
tőke ellenében háromszoros hitellel látná el a
szindikátus finanszírozója. Az egyes cégek régi
voltához és forgalmához mért egységszámok
megállapítása is sok vitára és mérlegelésre
adhat alkalmat, a multak, főképen az elmúlt
Szezont lebonyolított szindikátus működéséből
levont tapasztalatok is megfontolásra alkalmasak. Megvan azonban a valószínűség, hogy az
idei hágymaexport lebonyolításához is nyélbeütik a szindikátust. A megalakulásnál, annek, a termelői érdekeltségeknek, a város vemegoldásánál azonban az illetékes tényezőkkne, a termelői érdekeltségeknek, a város vezetőségének megfelelő módon, eréllyel képviselniük és érvényesíteniük kell a köz érdekeit is.
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Sötétség a döcOgó Belvárosban
Igen tisztelt Szerkesztő urt Figyelemmel olvasom b. lapjukban mindazt, ami Szeged beléletére
vonatkozik. Legyen szabad itt rámutatnom arra,
hogy Lőw Lipót-ucca például sötétebb, mint akármelyik külvárosi ncca. Az egymástól kilométernyi távolságban elhelyezett lámpák fénye elvesz
a fák áruvékáhan. Három-négy, az nt közepén elhelyezett Villanykörte, sokkal jobb világítást adna 6a semmivel sem kerülne többe, mint a mai világítás. Az úttest kövesete sem áll belvárosi nívón. Egészen bizonyos, hogy ha a polgármester
ur, vagy a városi főmérnök ur egyszer végigkocsizna ezen az nccán, rögtön rrodbehozatnák a
kocsiutat. Es voltaképpen még csak pénzbe is alig
kerülne, mert csupán megfordítani kellene a bazaltkockákat. A munkabért az inségmunka terhére
lehetne elkönyvelni, hiszen úgysem hallunk egyébről beszélni, mint a munkaalkalmak teremtésének
szükségességéről. Néhány embernek egy pár napra
ez ls kenyeret jelentene.
Soraim szíves közlését megköszönve, vagyok
Szerkesztő urnák tisztelője: Löw Lipót-ncoai lakos.

Minden városban
és minden faluban tudják,
hogy milyen kellemes és
előnyös megszállni

Budapesten .
Bristol Szállóban.
Előzékeny kiszolgálás.
Kellemesen fűtött szoba.
Kitűnő ellátás.
Naponként és személyenként

12 - P-ért. .

- R ó m -fc-atoEr. és BL v t Pro*.
Anna. A nap kel 4 óra 7 perckor,
nyugszik 7 óra 49 perckor.
Somogyi-könyvtár '-Aznapokon délelőtt
tői
1-lg, délután 4-től 7-lg, a Városi Muzeum mindennap, vasár- és ünnepnap ls, délelőtt 10-tr fél l-ig
van nyitva. Folyóiratcsere kedden, csüt"rtökön,
«zombatoTi délutín fél 5-tfll fél ft-lg.
Egyetemi könyvtár (központi egyetem, L emelet) nyitva vasárnapok kivételével mindennap.
Szegeden a gyógyszertárak közül szolgálatot
tartanak: Apró Jenő Kossuth Lajos-sugárut 59.
(telefon 1996), Borbély József Tisza Lajos-körut
20 (telefon 2268), Bulcsu Barna Kálvária-tér 7.
(telefon 3278), Gerle Jenő Klauzál-tér 3. (telefon
1359), Moldván Lajos Djszeged, Vedres-ucca 1.
(telefon 1846), Nagy Gy. őrök.: bérlő Takács I ,
Boldogasszony-sugárut 31. (telefon 2125), Selmeczi
Béla Somogyi telep IX. n. 489. (telefon 3425).

W)t
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— Miskolci filléres vonat Szegedre. A miskolci filléres gyorsvonat Szegedre vasárnap
délben 1 óra 32 perckor érkezik, mig Szegedről
pünkösd hétfőjén délután 4 óra 20 perckor indul vissza a Szeged-pályaudvarról.
— Inditvánv idegenforgalmi
halászcsárda
felállítására. W a g n e r Ferenc tőrvényhatósági bizottsági tag indítványt nyújtott be dr. S om o g y i Szilveszter polgármesterhez. Indítványában azt kéri, hogy a város az Onozó-féle
kocsma mellett lebontott régi ház helyén rendezzen be speciális szegedi halászcsárdát és
azt bizza szakember vezetésére. A halászcsárda mint szegedi specialitás, sok idegent vonzana és igy elősegitené az idegenforgalom fokozását. Wagner Ferenc interpellációt is intézett a polgármesterhez. Interpellációjában bejelenti, hogy a felsőtiszaparti munkálatok alkalmával felszedett köveket felületesen rakták
vissza és ezért az úttest számos helyén kátyúk
keletkeztek. Az interpelláló arra kéri a polgármestert, hogy rendeljen el szigorú vizsgálatot.
— Bérmálás. A szegedi belvárosi plébániahivatal közli, hogy Glattfelder Gyula püspök pünkösd
vasárnapján bérmál a fogadalmi templomban.
Pünkösd hétfőjén Újszegeden bérmál a püspök,
reggel 9 órakor.
— Kállay Miklós: Trón a vérhegyen — Délmamagyarország kölcsönkönyvtár.

— Néni szeretik le a volt városi kenyérgyárat.
A szegedi városi kenyérgyár műhelyét, mint emlékezetes, a város az üzem megszüntetése után
bérbeadta az üzem volt vezetőjének, Milota Jánosnak. A bérleti szerződés most járt le. A műhely
bérbeadására pályázatot hirdetett a város, de
egyetlen ajánlatot sem kapott Eredetileg az volt
a terv, hogy a város leszerelteti a műhelyt és a
helyiségeket raktár céljaira használja. A polgármester most megváltoztatta a tervet, elrendelte a
műhely fenntartását, hogy szükség esetén a város
minden pillanatban üzembehelyezhesse árszabályozási célból a kenyérgyárat
X Elastrieo fürdőruha Lampel és Hegyinél.
— A Katolikus Nővédő népünnepélye a Széchenyi-téren. A Szegedi Katolikus Nővédő
Egyesület népünnepélye pünkösd vasárnapján
lesz a Széchenyi-téren. Szeged egész közönsé;e résztvesz a hatalmas méretű népünnepéven, amely állatsorsjátékkal kapcsolatos. A
szórakozni vágyó közönség fillérekért jótékonyságot is gyakorol, mert a katolikus nővédő jótékony intézményei javára rendezi a
népünnepélyt. Cukrászda, büffé, csárda, tombola, konfetti, világposta, angolpark, táncsátor biztosítja az ünnepély nagy sikerét.
— Előadás. A Magyar Cionista Szövetség szegedi csoportja pünkösd hétfőjén délelőtt 11 órakor tartja meg a zsidó nemzeti alap délvidéki konferenciáját a szegedi zsidó hitközség nagytermében. Bevezetőt mond dr. Biedl Samu, ünnepi beszédet Bisselíches Mózes, aki „A zsidóság történelmének utolsó negyven esztendeje" elmen tart
előadást. Déli fél 1 órakor nyílik meg a zsidó
nemzeti alap kiállítása a zsidó elemi Iskolában.
Érdeklődőket szívesen látnak, belépődíj nincs.

Í

— Halálozás. E r d ő s Pál makói kereskedő 64
éves korában meghalt. Temetése pénteken délután
1 órakor lesz a Szent János-téri gyászházból.

Szadadosné

modern fényképész műterme megnyi t

Kárász acea 3. I. e. 3. alatt.
Felvételek mindftn időben. Művészi nagyiul

tások reprodukciók stb, igen miitányos áron.
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Nehéz székelésben szenvedők, akiknek
az agyvértódulás, a íejfájás és szívdobogás,
az emésztési zavarok és kOlönSsen a vég*
bélbalok teszik az életet nehézzé, igyanak
reggel és este egynegyed pohár fermészefes
»Ferenc József« keserű vizet. Klinikai vezető
orvosok igazolták, hogy a Ferenc József vlz
műtétek elSHi és ulánl időszakokban 1« nnavértékű hashajiónak bizonyul. A Ferenc József
keserűvíz gyógyszertárakban, drogériákban és
lüszerűzletekben kapható.
b.1
— Makó anyakönyvéből. Házasságra jelentkezett Kenéz Béla Nagy JusztiníávaT. Születést
bejelentettek 3-at Elhaltak: őzv. Nagy Istvánné Bárányi Anna (Rákóczi-ucca 11) 70 éves,
Batkai Peter Pál (Várady-ucca 14.) 10 hónapos, Koczkás Imre (Lázár-ucca 7.) 10 napos,
Erdős Pál (Szent János-tér 5.) 64 éves korában.
— Tenniszpálya lesz a Palotakapu felkén. A
szegedi Horthy-kollégium igazgatósága beadványt intézett a város hatóságához és engedélyt kért arra, hogy a tanitói internátus telkén, a Boldogasszony-sugárut és a Gizella-tér
sarkán a kollégium lakói számára tenniszpályát szereljen fel. A polgármester, mivel a tanitói internátus felépítése egyelőre teljesen bizonytalan, az engedélyt megadta,
kötelezte
azonban a kollégiumot, hogy abban az esetben,
ha az építkezés megindulna, a pályát azonnal
leszerelteti.
— A móravárosi ipar©« ifjnság megalakította
fuvószenékarát. A zenekar intézősége felhívja azokat, akik a zenekar tagjai akarnak len»!, Jelentkezzenek az egyesület Szücs-ucca 19. szám alatt levő hivatalos helyiségében. Jelentkezni lehet vasárnap délelőtt 9—11 óráig.
x Ha Budapestre utazik, első útja legyen a fényesen átalakított és kibővitett 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 p e n g ő ért nemcsak megfürödhet, hanem jól
meg is r e g g e l i z h e t
— Mezőhegyes! tanulmányai Pünkösd vasárnapján a Segédhivatali Tisztviselők Országos Szövetsége makói csoportja szegedi és hódmezővásárhelyi résztvevőkkel tanulmányutat rendez Mezőhegyesre az állami ménesbirtok megtekintésére.
— Négyszáz makói gazda ellen indult eljárás a
pókbálóhernyó miatt Makóról jelenti a Délmagyarország tudósítója: A makói községi bíró az
elmúlt napokban négyszáz gazdának kézbesitt ejtett büntetőparanosot. A 3—4 pengőről szóló bírságokat azért rótták ki a gazdákra, mert elmulasztották a pókhálóhernyók irtását, vagy csak
felületesen tettek eleget kötelezettségűknek. Az
elitéltek nem nyugosznak meg az Ítéletben, nagyrészük tárgyalást kér és a tárgyaláson bizonyítani kívánják, hogy a pókhálóhernyó ellen Makón
nem lehet védekezni, mert a töltés alatti fűzfák,
amelyek a város és az ármentesitőtársulat tulajdonát képezik, valósággal ontják a kártékony rovarokat A tárgyalások elé különös érdeklődéssel
tekidtenek azért is, mert sem a város, sem az ár
mentesítő társulat ellen nem indult hasonló eljárás

TTHON
F Ő Z N I VÉTEK

mert a

Kass
konyhája

elsőrangú nyersanyagokból készült finom ebédjét önnek díjmentesen házhoz szállítja! Menü
adagja már

1 pengőtől?
D i é t á s é t l a p k í v á n a t r a ! Jüöfizetöinknek a heti étlapot minden hétfőn kézbesítjük. — Napi-, heti és havi előfizetés (abonoma)!
A» éthordókért kflldöneelnk nnpont» délelőtt 8 és 11 óra
között jelentkeznek.
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Szenzácós cipővásár P ü n k ö s d r e !
cipőáruházban, Kárász ucca 8. iz.
Saját gyár Po gár ucoa 24. — Divatbocskorok 4.89, íehércipö 1.50.
Ö r l á s l v á l a s z t é k b a n « rendMvül » l e s * í v f t r l árakon.

— Súlyos büntetést kapott egy sikkasztó lapkihordó. K ö n y v e s István, a DélmagyarországDál mint lapkihordó volt alkalmazva s ebben a
minőségben az előfizetési dijakat is, a neki átadott
nyugták ellenében, beszedni és azokkal elszámolni
tartozott Könyves a beszedett előfizetési dijak
egyrészével nem számolt el, ezért a Délmagyarország feljelentést adott be ellene. A tárgyalást dr.
R á d a y László járásbiró csütörtökön tartotta
meg Könyves beismerte, hogy a kérdéses összeget
saját céljaira elköltötte. A bíróság bűnösnek mondotta ki sikkasztás vétségében és egyhónapi fogházra Ítélte. A vádlott az ítéletben megnyugodott
és igy az jogerőssé is vált.

Olcsón vásárolhat
tennlszUtőt
STEINER

speciális szakműhelyében, Kelemen u. 7.

H u r o z á s gépen újfajta külföldi
hurokkal i g e n
o 1 e s ó n. 104

Könyvnap

1933

Csütörtökön kirakodó vásárt rendeztek a könyvkereskedők. Sátraikat felállították a Kárász-uccában és a Széchenyi-tér platánjai alatt, öreg, poros,
elsárgult könyvek kerültek ki a boltok árnyékos
polcairól a napfényre és filléres áraikkal csalogatták a könyvtől régen elszokott népeket. Voltak hat
filléres, tizfílléres, tizenhatfilléres és
huszfilléres könyvek, köztük sok örökértékü remekmű, halhatatlanná vált szerzők alkotásai.
A sátrak előtt — különösen a filléres sátrak
előtt — mindig nagy tömeg állt. Betűre éhes szemek kutattak a könyvcimek között, kezek turkáltak a kirakott portékában. Volt olyan vásárló, aki
egy pengőért nyalábnyl olvasnivalót cipelt haza.
Az egyik sátor előtt hatalmas láda vesztegel.
Fölötte a csalogató irás: „Minden könyv 16 fillér".
Diákok, tisztviselők, hölgyek és urak állják körül
a filléres kincseket. Odafurakodik egy töpörödött
anyóka is. Nagyszemü rózsafüzér van a kezében.
Az ő szeme is kutat, pedig talán a betűt sem Ismeri. Ugy kívülről, födélre méregeti a portékát.
Ki is vesz a ládából egy-egy darabot és emelinti,
mint a piacon a csirkét Egy hatalmas, sárga fedélbe kötött könyv tetszik meg neki Méray-Horváth „Amerika Cézárja" című munkája.
— Mire tartja est, leiköm — kérdi a segédtől.
— Tizenhat fillér az Is, nénikém.
— Aggyá tizér.
— Nem lehet Minden könyv tizenhat fillér.
A vevőcsoport körűlállja az alkudozó öregaszszonyt. Mindenki mosolyog CM® a szokatlan alkon.
A kereskedő nem enged. Az öreg asszonyon pedig látszik, hogy nagyon meg akarja venni a könyvet, de azért csak fillérenkint halad fölfelé az ajánlatával. Átlag tizpercenkint emeli ajánlatát egyegy fillérrel. Vagy egy félórai alku után már tizennégy fillérnél tart.
— Tizennégynél többet már igazán nem adhatok érte — mondja bizonykodva —, szegény kódus
vagyok leiköm, ezt a pár fillért is a templom előtt
kódutam össze... Aggyá mán ide ennyiért...
— Nem adhatom, nénikém, tizenhat fillér annak
az ira.
Az öregasszony elszomorodik. Csöndesen leteszi a ládába a könyvet, fohászkodva suttogja, hogy
több pénze annál a tizennégy fillérnél nincs. Elhiheti neki a boltos nr.
— Hát vigye el azt a könyvet nénikéin, ingyen
odaadom magának...
Az anyóka egy pillanatig hitetlenkedve néz a
segéd szemébe, de amikor kiolvassa belőle, hogy
komoly a szó, repeső őrömmel kap a könyv után,
aztán elkapja a segéd kezét és megcsókolja.
— Az Isten áldja mög érte lelköm. V is zöm is
már. Had örüljenek neki a gyerökök... Tudja-e,
hogy tele van odahaza gyerekkel az udvar?
A nagy sárga könyvet odaszorítja melléhez és
csöndesen eltipeg. Néhány lépésnyire megáll, félénken visszakémlel, hogy nem veszik-e el tőle a
kincset, de aztán megnyugodva halad tovább, a
gyerekkel tele udvar felé és simogatja, szorongatja a könyvet.
m. I.

Elevenen eltemette
újszülött gyermekét

(A Délmagyarország
munkatársától.)
Csütörtökön délelőtt beszállították az ügyészség
fogházába Tombácz Júlia 21 éves csanyteleki
leányt, akit azért fogtak el a csendőrök, mert
elevenen eltemette újszülött
gyermekét.
Tombácz Júlia jómódú szülők gyermeke. Egy
évvel ezelőtt barátságot kötött egy szomszédfalubeli legénnyel és ugy volt, hogy a fiatalok
megesküsznek. Tombácz Júlia szülei azonban
ellenezték a szegény legénnyel való házasságot és a leányt eltiltották a fiatalembertől.
A fiatalok azonban
továbbra is találkoztak
titokban és barátságuknak következménye lett.
Tombácz Júlia nagyon félt, hogy szülei megtudnak valamit a dologról, igyekezett állapotát
eltitkolni. Sikerült is gyermekének életet adni
anélkül, hogy szülei valamit sejtettek volna.
A szülés után azon gondolkozott, hogy gyermekét hogy tüntethetné el. így jutott arra a gondolatra, hogy elevenen eltemeti. Éjszaka kiment az udvarba, az istállók háta mögött gödröt ásott és abba beletette az újszülött csecsemőt. A gyermekre azután földet hányt és
az egészet jól letaposta.
A csendőrséget névtelen levél figyelmeztette
a gyilkosságra. Tombácz Júlia mindent beismert, gyermekülésért indult ellene eliárás.
— Hétfőn este zárul a szegedi ipari vásár.
Még csak négy napig tekinthető meg az ötödik
s/egedi ipari vásár, amelyet pünkösd hétfőjén
este 8 órakor zárnak be. A vásár iránt fokozódik az érdeklődés, a vásárlókedvben is emelkedés mutatkozik. Nagy az érdeklődés a környékbeli városokból is, ahonnan csoportokban
látogatják a vásárt. A 33 százalékos utazási
kedvezményt junius 5-ig lehet igénybe venni,
az igazolványok junius 7-ig érvényesek a viszszfiutazásra. A kisvasuton junius 4-én és 5-én
féláron lehet utazni, ha a Szegedre jövők a
vasúti jegyet a vásáron lebélyegeztetik. A vásár reggel 8-tól este 8-ig van nyitva.
— Unitárius istentisztelet. Unitárius istentisztelet lesz pünkösd első napján délután 6 órakor a
kálvintéri református templomban. Az istentiszteletet Ferencz József budapesti lelkész tartja.
— Nem kaptak fizetést Makó tisztviselői és alkalmazottai. Makóról jelenti a Délmagyarország
tudósítója: Makó város már hosszú hónapok óta
csak toldozgatva-foltozgatva s csak az állam és a
megye anyagi támogatásának és segitőkezének a
teljes Igénybevételével tudott eleget tenni fizetési
kötelezettségének. Most azonban bedugult minden
forrás, elapadt minden segély. A régi elfogyott,
az nj még most vajúdik. Naponta alig egy-két ember fordul meg az adóhivatalban, de Ijesztően nő
az anyagi kötelezettségek hegye és ha valami csoda nem történik, az állam vagy a megye nem segít a városon, akkor »okáig kell várni a tisztviselőknek a megszolgált fizetésekre
x Ma halpaprikás az ipartestflletl vendéglőben.

MagyarK A RHarisnyaáruház
O L Y I UCCA 3.

pünkösdi reklámárai:
Gyermekzoknik, minden színben 40
Gyermek tornatrikók
68
Gyermek klottnadrág
85
Férfi klottnadrág
100
Férfi atlétaing, minden színben 70
Férfi és női fürdődres&zek
150
Női príma műselyem harisnyák 180
Női prima műselyemharisnya,
azsurnyilas
200
Női műselyemharisnya, kis
szépséghibával
75
Gyönyörű szép férfi divatzokni 60

fillértől
fillértől
fillértől
fillértől
fillértől
fillértől
fillér
fillér
fillér
fillér

DECMAGyARORSZXG

117 százalék
a pótadó Hakón

T935 fuñios 2.

MONDJA MEG

(A Délmagyarország
makói
tudósítójától.)
Makó képviselőtestülete az Idei köitségvtést
sehogyan sem akarta elkészíteni, illetve a város vezetősége által összeállított költségelőirányzat
pótadófedezetének
megszavazás"'
megtagadta
azzal a célzattal, hogy a vám
háztartásának
válságfára és az adófizetők
helyzetének tarthatatlan voltára így hivja fe
• kormányzat figyelmét.
A képviselőtestület magatartása folytán a
vármegye alispánja Alította össze, illetve állapította meg Makó költségvetését, amely ,'óvá
hagyás céljából a miniszter elé került. Most
érkezett le a miniszteri döntés a város köU
ségvetésének végösszege, illetve a pótadó szá
zalékának megállapításáról. A minis-te '
állapítás szerint a pótadó Makón 117 százalék
lett, tiz százalékkal alacsonyabb, mint tavaly
volt. A kereseti adókulcs a tavalvi 6 százaié'-,
maradt.
'
f-^
fi

l/MEROSEINEK
hogy nemcsak a régi, de az u j előfizetők is megkaphatják a
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karácsonyi

AJANDEKAT
m e r t

osztjnk

— Tilos kerékpározni a gyalogjárdákon. TA
szegedi rendőrkapitányság közli: A belügyminiszteri rendelet szerint a gyalogjárdán való
kerékpározás elzárással büntetendő. Ujabban
igen gyakori eset a gyalogjárdán való kerékpározás, miért is a rendőrkapitányság figyelmezteti a kerékpárosokat, hogy a jövőben a
rendőri büntetőbíróság a kihágást elkövetőkkel
szemben a törvény szigorával fog eljárni.
x Elastrieo fürdőruha Lampel és Hegyinél.
— Elitéltek egy makói zugirászt. F a r k a s Péter makói lóalknsz a makói kórházban megismerkedett egy asszonnyal, akinek a kölftnbőző hatóságokkal való levelezését, kérvényezését etvállal•a. Kétrendbeli znglrászkodással vádolva került a
Járásbíróság elé, ahol 5 napi elzárásnak megfelel« 10 peng« pénzbüntetést kapott.

az

a l á b b i

20 értékes tárgyat

ki közöttük

december

17-éj

Schöberl—Morpheus-pamlagágy, 240 pengő —
Egy kerékpár, német gyártmány, 240 pengő —
Egy Benyovszky-festménv, 250 pengő — Egy
kristályüveg doihányzó készlet, 180 pengő —*
Egy Schöherl-fotelágy, 180 pengő — Egy Aristol-gramofon, nébet gyártmány, 160 pengő. —
Egy télikabát ,160 pengő — Eg ycsillár. hatlángú, 150 pengő — Egy férfiöltönv. (Fekete
kabát, mellény, csikós nadrág.) Mérték után,
140 pengő — Egy jégszekrény, 128 pengő —
Egv redőnyös amerikai Íróasztal, 120 pengő —>
Tizenkétszemélves lendamaszk
asztalkészlet,
120 pengő — Egy magyar-perzsa szőnyeg, 120
pengő — Egy bőrönd, 90 pengő — Egy alpakka
eókészlet, 90 pengő — Egy villanyos teafőző,
80 pengő — Egy sezlon. 60 pengő — Egy négyrészes zsurasztal, 40 pengő

X El Tagadók DEL-KA pünkösdi cipőn jdonságai!

— Pearl S. Buck: Az édes anyaföld — Délgyarország kölcsönkönyvtár.

Rz esőzések árvlzveszedelmet
okoztak Romániában

(Bndapesti tudósítónk telefon jelentése.) Bukarestből jelentik: A napok óta tartó esőzések
az egész országban mindenütt snlyos árvizveszedelmet idéztek elő. Főleg a Duna és a Szereth partvidékét fenyegeti az ár. A moldovai
tartományban m á r több folyó kiöntött medréből. A vasúti forgalom több vonalon teljesen
megszakadt. Az eddig beérkezett jelentések
szerint az árvízkatasztrófának eddig nyolc emberélet esett áldozatul.

és
Magas Cé
(Lakatos László vígjátéka)

Lakatos László a paradoxonok költője és a
dialógusok művésze. A regény végtelenebb horizontja és a dráma élőbb retorikája hullámzik a
visszatükröző boltozat alatt, amely fénylő sugarakkal borit be egy nagyszerű emberséget és egy
kivételes kulturát. Egy írói pályát, ahol nyugtalan állomások jelzik — a holnap csillagait És a
A Szegedi Meteorológiai Obszervatórium Je- regény széles vászna, a dráma bátor pódiuma helyett: most egy vigjáték, — egy vígjáték a dialólenti. Időjárási helyzet: A barometrikus maximum
gusét rakétáiban, a kultura csillagos egével és az
az Északi Jeges tengeren és az Azorl szigeteken
cinemmondott
kísértések sóhajaival... Egy vigjá765 mm, a minimum az óceánon 750 mm. Keleteurópán 755 mm. Középeurópában változékony az ték: a dialogusok játéka, a finom meglátások és
a bölcs megértések fogócskája. És fölényes retoidő, sok helyfitt esővel és zivatarral. A Kárpátok
rika az eltitkolt vágyak és a leláncolt gondolatok
kfilső peremén viharos szelek uralkodnak.
Chimérájával. Vigjáték szatíra helyett, vigjáték
Szegeden a hőmérő legmagasabb Állása 20.0 C,
dráma helyett, vigjáték vallomás helyett, de a bűa legalacsonyabb 13.1 C. A barometer adata null- .
vészet fölényében ott csillog egy könnycsepp is,
fokra és tengerszintre redukálva reggel 758.0 mm, I ott osillog egy fénytörés is a szatíra fájdalmával...
este 756.6 mm. A levegő páratartalma reggel 60
Leláncolt életben a leláncolt író, — de ha már
százalék, délben 43 százalék. A szél Iránya északvígjáték kell — Papini Oliviával, tengerparttal,
keleti .erőssége 2—1.
Rufus báróval, newvorki szerződéssel, fiatal szeIdőjóslat a Délvidékre: Változékony idő, herelemmel, kisüstönfőtt jókedvvel —, akkor vig lelyi zivatarokkal.
gyen, játék legyen, szikrázó és robbanó legyen. LaLiptói módra késztilt tiszaridéki
katos László érzi ezt a parancsot és parancsnoka
a parancsnok. Papini Olivia — egy uj Patti Adelina —áriája szól itt az olasz tengerparton és
ahogy nyílnak a cseresznyevirágok Butterfly kertÍO deka I S filler a
jében, megjelenik Anny kisasszony: a fiatalság, az
Központi Tefcsarnok rt.
anyai titok Puccini zenekarában. És e drámai ária
nAktetctamokntban.
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vígjátéki ege alatt a többi figurák: a kormányozható bankár, a rajongó mérnök és a vidéki úriember. Szerelmek, áriák, duettek a csillagos olasz
ég alatt, aztán az anya és a lány magas cé-je a
tengerpart forró párájában. Papini Olivia legnagyobb áriája leányának bátor fiatalsága előtt: gramofon maradjon-e, akinek csak hangja van, — vagy
anya is legyen, akinek szive is van . . . Kérdések és
minden szinben kapható
összeütközések a vigjáték tűzijátékában, egy felhő Sigmund Freud komplexumaiból, de az egész
fölött Itália boszorkányos éjszakája, Itália csilgyönyörű
színekben 11
lagai a legszebbkék ég viruló szőnyegén . . . (Vakító rakéták után vallomást vár ez a nagyszerű
égi mező, vallomást a csillagoknak.)
Lakatos László szikrázó és robbanó vígjátékát
<ZÍCHPNYI T I R 3. TISZA S Z A U 6 HILLITT.

Azldö

f u h - t u r ó

Evezősök!
TRÉNINGRUHA

HABSELYEM BLUZ

LUSZTIG IMRE

felfutó rakétafények világították meg a szegedi
színpadon. É t s y Emília jeritzai énekesnője és
M u r á t i Lili Anny kisasszonya vállalták a dialogusok első szólamát. (Két hangszer a Pucciniáriában.) Étsy Emília főlényes és finom Oliviája
elhitette a mindent eltörlő Papini magas cé-jének
kristályos magasságát és elhitette asszonyságának
két fejezetét: duettet a flört-felhőkbeo és monologot a megdobbanó gramofonban. Szárnyaló, rezzenő, könnyező hangjai mellett M u r á t i Lili tízennyolcéves bátorsága szinte férfiasan kért jogot
a szivének és kért anyát a ti zennyolcévének. Fiatal volt, őszinte és megrázó tudott lenni a vigjáték
rakétáiban is. Sokáig elhangzó szonáta volt az
anya és lánya duettje. Kitűnő, kedves és kisüstillatu
figurát hozott C s e 11 e Lajos a nyiltszini harsogások sikerével és Henriket — 6, nem IV. Henriket, sőt nem is a VH-et, csak Rufus Henriket —
S z a b ó István szólaltatta meg szimpatikusán, de
idegen színekkel. Sokszor és kedvvel szólt a taps
és köszöntötte az áriákon kívül Lakatos Lászlót is.
fölényes művészetét és önfeláldozó büvészetét.
(v- gy.)
A MANSz díszelőadása Makón. A makói Mansz.
szombaton és vasárnap a Hollóssy Kornélia színházban jótékonycélu díszelőadást rendez, amelynek gazdag műsorán élőkéipes, kis színdarabok és
egy táncos revü szerepel. Közreműködik a makói
filharmonikus zenekar Donáth Antal karnagy vezényletével, bevezetőt Lőrincz Jenő tanár mond.

4 színházi iroda hírei
Ma este: Magas C Étsy Emília és Muráti Lili
vendégfelléptével. A. bérlet. Rendes esti helyárak,
csak felnőtteknek.
Szombat este. vasárnap délután, vasárnap este,
hétfőn délután, hétfőn este Salamon Béla és teljes
társulatának vendégjátéka a szegedi színházban.
Délután mérsékelt helyárak. Jegyek elővételben
válthatók. A legismertebb és legnépszerűbb magyar kabarékomikus tizedszer látogat el az idén
Szegedre teljes társulatával, hogy bemutassa pompás műsorát s utánozhatatlan művészetét Salamon Béla őt legragyogóbb szerepét játsza el
jegeden. Az előadást három órás kacagás klsérfc. jj"
Salamon Béla társulatának tagjai Lengyel G i A •
Bátori Joli, Kőműves Erzsi, Békeffy Róbert, BiTÍcsi Tivadar, Krémer Ferenc, Havas Sándor.
A műsoron a legszenzációsabb kabarédarabok,
tréíák, egyfelvonásosok szerepelnek. Tisztviselő'
kedvezmények érvényesek.
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Önt is meghívjuk és szívesen látjuk
férfi, női éa
gyermelcfelércilcUelcben, a legolcsóbb szabott árakon.

Keresse fel üzleteinket, tegyen egy próbavásárlást, óriási választékot talál

ne mUeKben,

A világhírű GtB

mindenféle

uri éa nőt divatáru

harisnyák gyári lerakata.

Sport
Az amatőrök pünkösdi programfa
A vasárnapi amatőrforduló programján két
érdekes mérkőzés szerepel. A Kecskemeten eldöntésre kerülő SzAK—KAC
mérkőzés eredménye a bajnokságra nézve igen fontos kihatással lehet. A döntőfontosságú mérkőzésre a
kecskeméti csapat — amely a harmadik hely
megszerzésére törekszik — budapesti biró kiküldését kérte. Hódmezővásárhelyen vasárnap
iátszák le a helyi derbyt: a HTVE és a HMTE
között.
A Vasutas vasárnap Mezőtúron a Mezőtúri
v. ellen a vasutas bajnokságért játszik. A
KEAC pünkösd két napján Budapesten szereV»e! a főiskolai bajnokságért, ahol első napi
ellenfele a BEAC lesz. Hétfőn a szegedi egyetemi csapait a DEAC—Közgazdasági EAC
mérkőzés győztesével játszik.
Nem sikerült a Beogradsky szegedi mérkőzése. A Szeged FC budapesti képviselő j*-, S z i g e t i Imre tárgyalásokba kezdett a pünkösd
vasárnapján Budapesten játszó BeogradskyvaL
Szigeti szerette volna a belgrádi csapatai pünkösd hétfőjére a Szeged FC számára megnyerni. Csütörtökön Szigeti arról '-tesitelie a klubot, hogy a tárgyalások nem vezettek eredményre. Egyideiüleg a pécsi c^/esületckkcl is
Hrgyalt abban az irányban, hcev » Szeged FC
pünkösd két napján Pécsett játszana, de ott
sem »ikerült eredményt elérni, mert a pécsiek
a III. kerületet már korábban lekötötték. A
Szeged FC vezetősége azonban még nem adta
fel a reményt és mindent elkövet, hogy a Szeged FC-nek pünkösdkor mérkőzése legyen. A
Szeged FC játékosai csütörtökön kétkapus tréninget tartottak a SzAK-al.
• Booskay Hágában 8 * (1:1)
győzte a hágai válogatottat.

arányban le-

Az egyesületek az idén is pályafenntartási
segélyért fordulnak az Országos Testnevelési
Tanácshoz. A DLASz csütörtökön az egyesületek kérelmét pártoló javaslattal terjesztette fel
az OTT-hoz.
A Szegedi KIS OK-válogatott pünkösd hétfőjén
Szegeden a hódmezővásárhelyi KféOK-válogatottal játszik.
Kerületi tenniszverseny. A KEAC rendezésében junius 3-án kezdődnek az alföldi kerület
teniszbajnokságai az ujszegedi pályákon. A
versenyen résztvesznek Szegeden kívül Szentes, Makó, Kecskemét, Hódmezővásárhely legjobb játékosai. A nevezések legnagyobb részét
az egyetemi klub adja (dr. Cermák, Civin,
Kuhn, Mahr, dr. Szentgyörgyiné, Sass Márta),
számos játékost nevezett a TEBE, ("Kárpáti,
Horvát L., Gál Magda), továbbá az ULTE. A
férfipárosban legesélyesebb párok dr. Csermák
—Kuhn, Civin—Mahr, valamint Kárpáti—Horvát. A vegyes páros szintén nivós sportot igér,
dr. Csermák—Szentgvörgviné, Civin—Sas Márta és Kárpáti—Gál Magda párok a legerősebbek. A versenyre belépődij nincs.
AnelSnder István, a kitűnő szegedi motorkerékpárversenyző az FTC-hez kérte igazolását.
AB UTC—SZTK
«§ a Vasutas—KEAC old-boy
mérkőzést szombaton játszák le az UTC, illetve
az SzTK-pályán. Az UTC—SzTK mérkőzésnek
Klein Ármin, a Vasutas—KEAC mérkőzésnek Horváth József lesz a bírája.
A cseh bajnokságot a Slavia nyerte, mivel
3:1 (1:1) arányban legyőzte a Spártát. így a
Hungária a Középeuropai Kupamérkőzésen a
Spártával kerül össze.
Vasárnap több elsőligabeü proficsapat külföldön játszik. A turaprogram szerint az Újpest Majna-Frankfurtban, a Budai 11 Ljubljanában, a Kispest Athénben, a Ferencváros Belgrádban, az Attila Ungvárott, a Somogy Fiumében szerepel.

Kalmár György, az SzTK volt játékosa, — aki
jelenleg Svájcban a lausannei Racing Clubban futballozik, szombaton Szegedre érkezik. Sportkörökben az a hir terjedt el, hogy Kalmár végleg itthon marad, de a játékos levelében azt írja, hogy
csak szabadságra jön haza.
Szegedi sportkörökben az a hir terjedt el, hogy
He ím Antal, az SzTK válogatott csatára kilép
egyesületéből, mert a jövő szezonban a KEAC-ban
szeretne játszani

ciánoüeAst
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Csakonlcs

ucca

POLLAK TESTVEREK SSSSZJSE

Telefon
IS-55.

Szélpál Ferenc, az SzTK-nak a KEAC—SzTK
mérkőzésen lábtörést szenvedett játékosa kiheverte súlyos sérülését Az orvosi megállapítás szerint Szélpál az őszi szezonban ismét játszhat.
Az SzTK atlétikai versenye. Vasárnap délután fél 4 órai kezdettel rendezi meg az SzTK
kerületi atlétikai versenyét a Hunyadi-téren,
amely egyben válogató verseny a junius 11-7
körvíadalra. Minden egyesület felvonultatta
legjobbjait.

és molykár ellen

LaRÁsferlötlenltö

V á l l a l a l 0«^.™**,«,

Zyklon G i i l p s r t R t « e g e d l kirendelteibe
Szeged, Dugonics t&r 12. »z Telefon: 31-7
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A Délmagyarország takarékossági akciója
Asztalos: Üveges András, Deák Ferenc u. 25a. József, Kölcsey n. (Ezüst étkezőeszkőzők és díszSchwarti Adolf, Csongrádí-sugárut 10. Ábrahám
tárgyak kivéve.)
asztalosmester, Puskás-u. 20.
Paprika: Csonka Gergely, Tisza Lajos körút 51.
Autók, felszerelések, gummi, olaj: Marfeovics
Rőfösáru: Bihari Ernő, Széchenvi tér. Blau
Szilárd,, Tisza Lajos körút 44. (Benzinből 2%).
László, Széchenyi tér. Holtzer S. és Fiai, Kele— „Aranka" hölgyfodrászüzlet Apponyi Albert- men u 11. Kurucsev Sándor. Széchenvi tér. Lévai
ucca 23.
Henrik, Tisza Lajos körat 39. Dr. Salaró és Társa
Bádogos: Wottreng János, Feketesas n.
rt, Károlyi u Szabó L. és Társa, Kárász ncca.
Borkereskedők: Ffscher Jenő, Béke u. 8. Wolf Tabár Péter, Kárász ucca 3.
Miksa, Horthy Miklós n. 16.
Rövidáru: Fodor Nemzett Áruház, Kárász u.
Böröndr Laeher József, Kárász ncca. Szegszár- Glfieksthal és Társa, Csekomlcs u. 3. Hotfmann
dy. Kárász ucca 14.
Dezső. Csekoics u. 4. Kertész Áruház, Mikszáth
Bntor: Róth Hajlított Fabntorgyár, Mar« térlS.
Kálmán u. 12. Szász Vilmos, Kelemen u. 7. Tisza
Cipők: Alföldi Cipőipari r t , Kelemen u 11. Áruház, Püspökbazár Vadász Gézáné U„ Tisza
Belvárosi Cipőüzlet Széchenyi tér 11. Columbia Lajos körút. Nitsovits István, Gr. Appooyí Albert
Cipőraktár, Aradi n 8. Központi Cipőflzlet Tisza ucca 27.
Lajos körút 36. „Elit" Cipőáruház, Széchenvi tér.
Szappan: Vieh Ferenc, Tisza Lajos körút 53.
Rusz Péter cipész. Iskola ucca 23. Polgár Henrik,
Szesz és szörpök: Patzaner, Kölcsey n. 9. Schorr
Valéria tér 12.
Divatáru és kötöttáru: Flseher és Pártos, Kárász Ottó. Kossuth L sugárút 4.
u. 1. Lampel és Hegyi, Püspökbazár. Lusztig Tmre
Szfles: Méhes és Prtvins«ky, Széchenyi tér B.
Széchenyi tér 2a Pollák Testvérek, Széchenyi tér
Szőnyeg: Domán Mihály és Fia, Kárász u. Lin<17 és Csekemics u 6. (GFB harisnyák kivéve.)
tenmioar. Kárász u.
Boros Miksa, Széchenyi tér 15.
Tarhonya, csőtészta, levestészta: Kardos Jakab.
Drogéria: Vajda Imre és Társa, Kárász ucca.
Károlyi ucca 3.
Fehérnemű és kelengye: Csonka György Jenő,
Tfizelőanvae és épflletfa: Bach Testvérek rt, Szt.
Klauzál-tér 9.
István tér. Brikett: Szenest Ferenc. Damjanich u.
Fényképészek: Rnfki és Vltkay, Kárász u. 15.
Uridivat: Szász Lajos, Kárász n. 2. Szarvas J.
Festék: Tamássy Gyula, Valéria tér. Szabó Ist- Józset, Hid u.
ván, Kálvin tér 2.Ga1itzer Tgnátz ntóda, Tisza LaÜvg és edénv: Adler Mór, Tisza Lajos körút
jos körút 36. tílrth Széchcnyi tér 8.
Férflrnha: Blan Ignác», Kelemen TL 5. Földes 38. (3%, a reklámcélra összeállított árucsoportok
kivéve.)
Izsó. Klauzál tér.
Vegytisztitó: Glöckner J. és Fia, Iskola u. 27.
Gépjavttómflhely: Frischmann Gábor, Kálvária
Glöokúer J. és Fia, Károlyi u. 4.
ncca 4.
Villanv és rádió: Fonyó Soma, Kölcsev uccn.
F«u<?szer: Stetner Tibor. Kelemen n. 7.
Hölgyfodrász: Hoffmanné utóda,
HId-u. T. Rosner^IAzsef, Tisza Lajos körút 39. Schönbnmn
L. Báró Jósika u. 2.
Aranka hölgyfodrász, Apponyi Albert-O.
Zománcedény: Kohn Jenő, Tisza Lajos körút 55.
Hlatsrertár: Gáspí^ Gvula, Széchenyi tér 7.
(2%).
Irodaberenflezés: Wirth és Rengev, Széchenvi
tér 5. Cl és fél %.)"
Jégszekrény, vtzvezeték«zere1és: Fekete Nándor,
Kossnth Laios susárnt 18.
Kárpitos: Rácz Ferenc, Korona ucca 9. v. Ráhizlaló, idegerösitö, vérképzfi.
veri, Dezső. Batthványi n. 2. Szedres! Lajos, Szt.
2 decis üveg ára 10 fillér
M'hálv u 1.
5
22
Ker*Vnár. varógét». rádió: T)éry Ede rt, Kiss
Központi Tejcsarnok rí.
u 3 Kelemen Márton. Kelemen u 11.
Hókle)c«nrnoknlbon.
84
Kézimnnka. himzőnnv*srok és előratrolis: Fischer-kézimunkaház, Kölcsey n. 10. Muskátli ké-
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zlTruinkalpar, Kölcsev n. 5.

Képkerete/«: Freimann Miksa. Kárász tl. 10.
Könyv, panir és Írószer: Nemzeti Rajtóvállalat.
Kárász u. Tranb B. és Társa. Klauzál tér Városi
könyvkereskedés. Kárász u.. (Tankönw kivéve.)
Wéiziím« fo bentes: Keresztes Péter. Petőfi S.
sugárut 27. (3«4)-.
Vöt kalap: Knittel Konrád. Kárász n 15. C^rtner Ferenené, Gróf Annonyi u. 23. Vilma kalapszainn. Feket»sn* u 16
Női ruha: Mflller Sámuel, Klauzál tér. Blan Andor. Tisza Lajos kőrút 47.
Mosóiníézet: Hnttvu-mosoda, Takaréktár a. 6.
Optika és fotócikkek: TJebmann Béla. Kelemen
ucca Kellner Márton, Kárász u. 3. Sandberg Henrik, Széchenyi tér.
óra, ékszer: Fiseher, Klauzál tér 3. MMhoffeT
V., Széchenvi tér 8 Reieh Mór és Fia rt.. Kelemen
u. 11. Rosenberg Béla, Károlyi u. 1. Bérház. Tóth

Csónak ponyvát,
nyugáspyat

Varga

legolcsóbban

Mihálynál
Aradl-ucca 4.

1

Szegi nndrás vendéglős
tisztelettel értesiti a nagyérdemű közönséget,
hogy a Kossuth Lajos-sugárut 101. szám atítt
levő Tóth István féle v e n d é g l ő t á t v e t t e
és szíves támogatását kéri. Egyúttal meghiVjs
a n. é. közönséget junius 3-ika estére megnyitó
vacsorára. Marhapörkölt salátával 6s fél liter
bor 90 fillér.
106
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Teleki-tér. Hajnali öt óra. A lámpákat nem
oltogatják még, de az ég alja világos. E g y
hosszú földszintes épület tövében kétszáz
ember fekszik elnyúlva a subáján. Mellettük
talicska. Ásó mered ki belőle.
Kubikusok. Hónapok óta élnek itt, munkára várva. Nappal álldogálnak, üldögélnek,
valamit, valahonnan, esznek is. Éjszakára elnyúlnak s ugy alszanak, mint akik ezer esztendő fáradtságát pihenik ki.
Az első villamos csengetésére nagy részük
felébred. De nem kelnek fel, nincs miért.
Megfordulnak s próbálnak tovább
aludni.
Ezzel is telik az idő.
Az első villamosról leszállt valaki, kezetfogott a kalauzzal és megindult a kubikosok
Felé.
Ez a valaki három nappal ezelőtt még villamoskalauz volt (nem is kocsivezető, hanem
kalauz) — és mérnök. Az „Útkeresők" közül
való.
Bolyong a Keverő emberek közt, aztán elkiáltja magát:
— Ki a maguk vezetője? Munka volnál
Szempillantás alatt talpon az egész tábor
s ott tolong körülötte. Jelentkezik valaki, hogy
Ő a vezetője a csapatnak. Hogy hót miféle
munkáról van szó.
"
Utépités. A bért nem kubikméterenkint
számítják, de a napszám kerek öt pengő. E l
kell utazni most, mindjárt, a hajnali vonattal, Mezőkövesdre, s dologhoz látni. Lesz
munka őszig.
Egyéb szó alig esik, pedig mintha minden
embernek külön-külön egy mázsás kő szakadt volna le a melléről. A vezető odaadja
a mérnöknek az emberei névsorát. Névsorolvasás, jelentkezés. Közben pipára gyújtanak, összehajtogatják s a talicskára rakják a
subát. A földszínű arcokon nem látszik meg
az öröm.
•
Piroslik a hajnal, az uccai lómpék kialszanak. A Társadalombiztosító tornya már fehér fényben csillog. Büszkén néz le a kászmálódó emberekre, mintha neki köszönhetnék ezt az egész boldogságot.
Egy posztjára siető rendőr érdeklődve pillant rájuk.
— No, talán bizony munkájuk akadt? —
kérdi jóindulatúan.
— Az, felelik tízen is s elbúcsúznak tőle:
— Isten megáldja.
A mérnök megindul előttük. Villamos csenget megint. Utánanéz s elmosolyodik.
Már mennek mind és tolják talícskájukat
a Keleti pályaudvar felé.

M a r c e l l
A munkában levő „döglött" szobrokat maga verte szét egy konyhabárddal. Ugy belédühödött ebbe a munkába, hogy Alice maga
is megijedt tőle. Véresen forgott a szeme,
fujt, prüszkölt, káromkodott — mintha boszszüt állt volna husz esztendőnek minden
kényszerű megalkuvásáért. Amikor aztán
egyetlen szobornak egyetlen tagjára sem lehetett ráismerni s a törmelék, a por az egész
műterem padlóját beborította: megnyugodott,
eldobta a bárdot, megtörölte a homlokát s azt
mondta:
— Söpörjétek kii
Azóta lázasan és boldogan dolgozott ü j
müvein. A Szélvész bronzbaörvtése nagy ügygyel-bajjal, bonyolult technikával megtörtént
s a szobor készen várta a műhelyben, hogy
Tégyamitakarsz parkjában felállítsák. Kálmán és Olga mingyárt megbízták Stormot
két uj munkával. A palota mindkét frontjára
kellett egy-egy szimbolikus szobor, az aranybetűs jelmondatok megtestesítése — T é g y
a m i t a k a r s z és J ö j j e t e k h o z z á m
v a l a m e n n y i e n . Storm felváltva dolgozott ezen a kettőn. Az egyik meztelen ifjú
volt, magasba lendülő testtel, égretárt karokkal minden irányba kisugárzó erővonalakkal.
A másik sziklán ülő Krisztus, aki előrehajolva
öleli magához a feléje siető gyermekeket, a
térdenállva könyörgő betegeket, nyomorékokat, s a belőle áradó erővonalak fogják
egybe az egész kompoziciót.
(Folyt, köv.)

Töxsúe
Budapesti értéktőzsde zárlat. A tőzsde ma isét eseménytelen volt, az árfolyamok az egész
tlízsdeidö alatt nagyjában a tegnapi árnivón mozogtak és emlitésreméltó változás csupán egy-két
papírban fordult elő. így megemlíthető a Magyar
cukor gyengülése ós a Tröst árjavulása. A forgalom csekély volt. A fixkamatozásu papirok piaca
eleinte üzlettelen volt, később a forgalom megélénkült és az irányzat megszilárdult. Főv. köles.
36, Népszöv. köles. 51.5, Hadikölcs. 6 százalékos
1—5 kib. 0.23, 5.5 százalékos 4—8-as 0.17, Magyar
Nemzeti Bank 135, Első budapesti gőzmalom 12,
Hungária 67.5, Bauxit 24, Beocini 15, Cementia
117, Magyar Asphalt 7, MAK 322, Nagybátonyi 19,
Salgó 22.1, Urikányi 32.25, Atheneum 20, Glóbus
18, Fegyver 67.5, Ganz 8.8, Láng 15, Lámpa 14, Kima 17.6, Nova 16.75, Tröst 81, Délcukor 68, Magyar cukor 83.25, Mezőgazdasági ipar 9.75, Stummer 21, Gschwindt 95, Szegedi Kender 15.25, Goldberger 29.5, Hungária műtrágya 7.5, Ruggyanta
20, Telefongyár 5.

Zürichi devizazárlat. Páris 20.38, London 17.365,
Newyork 437.00, Brüsszel 72.10, Milánó 26.90, Madrid 44.20, Amszterdam 208.25, Berlin 120.20, Bécs
VI.
(hiv.) 73.20, (silling) 58.60, Prága 15.41, Varsó
Storm Alfréd műtermére nem lehetett rá- 58 05, Belgrád 7.00, Bukarest 3.08.
ismerni. Alicenak nem volt türelme, hogy
A Magyar Nemzeti Bank hivatalos árfolyammegvárja a novembert, amikor beköltözhet- jelentése. Angol font 19.35—19.75, belga 79.16—79.74
nek a Bükk-hegységben szédületes gyorsa- cseh korona 16.93—17.05, dinár 720 -7.70, dollár
sággal épülő Tégyamitakarszba. Panasz nél- 478.00—488.50, dán korona 85.80—87.00, kanadai
kül viselte a míívésznyomoruságot az ura dollár 420.00—432.00, francia fr. 22.30-22.50, hollandi forint 230.55—232.75, lem gyei zloty 64.35—
mellett — de abban a pillanatban, amikor
Sárréti Kálmán fejedelmi áron megvette a 64.85, leu 3.40-3.44, leva 4.00-4.26, líra 29.90Szélvészt, elkezdett berendezkedni a gazdag- 30.20, német márka 135.70—136.60, norvég korona
97.00—98.00, osztrák schilling 77.50-80.50, svájci
ságra. Fizetett a szomszéd lakónak, hogy
frank 110.70-111.40, svéd korona 98.90-99.90.
augusztusban elköltözzék, áttörette a közfaRudapesti terménytőzsde hivatalos árfolyamai.
lat, bútorokat, drága szőnyegeket vásárolt s
BuZa tiszai 76 kg-os 12.75—13.20, 77-es 13.00^-13.50,
a kis cseléd helyébe szakácsnőt, szobalányt, 78-as 13.25—13.70, 79-es 13.50-13.95, 80-as 13.60inast fogadott. Storm egy árva szót sem szólt, 1405, félsőtiszai 76 kg-os 11.80-12.10, 77-es 11.95—
amikor egy szép este uj hálószobában feküd- 1225, 78-as 12.15—12.45, 79-es 12.30-12.60, 80-as
tek le; az egész változásból csak az inas ér- 12.45—12.75, Pestvidéki rozs és egyéb 6.00—
dekelte. A fiút mingyórt első nap betanította, 6.10-6.25, takarmányárpa I. 11.00-13.00, egyéb
hogy mindenkit dobjon ki, aki szobrot akar 9.75—11.00, zab I. 7.90-8.10, tiszántúli tengeri
6.95-7.00, korpa 5.00-5.10.
rendelni nála.

Csikágói terménytőzsde zárlat Irányzat tartott. Buza juliusra 73 ötnyolcad—háromnegyed (73
hétnyolcad—háromnegyed), szeptemberre 75 ötnyolcad—háromnegyed (75 ötnyolcad—fél), decemberre 78 háromnyolcad—fél (78 háromnyolcad
—egynegyed). Tengeri juliusra 45 háromnyolcad
(45.25), szeptemberre 47 hétnyolcad (47.75), decemberre 50 ötnyolcad (50.25); Zab juliusra 27 hétnyolcad (23.5), szeptemberre 25 ötnyolcad (25 hétnyolcad), decemberre 27 háromnyolcad (27.25). Rozs
juliusra 60 háromnyolcad (29.75), szeptemberre 61
háromnegyed (61 egynyolcad), decemberre 66.25
(63 háromnyolcad).
Felelős szerkesztő: PÁSZTOR JÓZSEF.
Nyomatott a kiadótulajdonos Délmagyarország
Hírlap- és Nyomdavállalat Rt. könyvnyomdájában
Felelős üzemvezető: Klein Sándor.

Apróhirdetések
BÚTOROZOTT
SZOBÁK

Motorbiciklista
vagy autós,

Bútorozott

aki saját gépen minden
hajnalban átmenne Makóra, s t i r q ő s e n
k e r e s t e t i k . Cím a

szobát

L A K Á S T

kiadóhivatalban.

gyorsan és jól kiad
illetőleg- talál, ha felad egy apróhirdetést
a

Egészséges, erő» flut
kovácstanulónak, teljes
ellátással felveszek —
Galamb Ferenc kovács,
Makó, Sirkert noca.

DümagTarsrszftflbal
Uccai szoba, fürdőszoba, konyha, mellékhelyiségekkel, bútorozva,
esetleg bútor nélkül ki
adó. Bocskay ucca 1,
emelet.

Jóravaló szakácsülő felvétetik Wolf, Polgár u.
31. sz.
ADÁS-VÉTEL

Nyaralásra kiadó Újszegeden két különbejáratu szoba fürdőszobahaszmálaittal, egyenkint
is Bethlen ucca 29.

HASZNAIT
bútort ruhát és a
háztartásban felesleges tárgyakat jól
értékesít a

Lépcsőházi
bejárattal
elegáns bútorozott szoba 1—2 személynek kiadó Gsekonics u. 3, saroküzlet.
Zákány u. 13. szám különbejáratu bútorozott
szoba kiadó.

Délmagyarország
apróhirdetései utján

Fodor;e!eoen legolcsóbb a
Netimaver házi kwiér I „
fehér 30 f, félbarna 2d
f, kitűnő rozs 20 f„ kap^
ható: Fodortelep 16. sz.
350 cm'-es szóló motorkerékpár eladó. Fodor u. 31., II. 5. Két
órakor.

legkönnyebben el
adhat vagy vehet,
ha meghirdeti a

Ottomán 50 rugós, uj
villanylámpa, festmények eladók Dugonicstér 2, földszint 4.

Délmagyarország

apróhirdetései között

KÜLÖNFÉLEK

Foglalkozás
Németül beszélő jó családból való leány gyermek mellé ajánlkozik.
„Háztartásban segédkezem" jeligére.
Kisegíteni hölgyfodrász
segédleányt felvesz Kispéter fodrász.
Református-palota.
Jól főző mindenes lány
éves bizonyítványokká!
azonnal felvétetik. Széchenyi tér 6, I. em.
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Miért oly vig ?
Gyönyönü ka'spot
s o csón vettem a
V
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kalapszalonban
FEKETESAS U. 16. SZ.
ÓríLal T&lurték MtftopA trllr.
Al»kltlsoli legjoMnyo»»bb«n.

Elveszett kölytk 5nr^
kaskutya, „Tomi" nérra
hallgat. Szent Istvántér 4. JutaJ<xm ellenében kérik leadni.

Könyvei

c s e r é l h e t l\a-vl e g y p e n g ő é r t
a DÉLMAGYARORSZÁG
k ö l r s ü n k ö n y vt á r á b a n

