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Hány vagonnal?

Csütörtök, 1933 Junius 22
Ara 12 fillér 7
I X .

é v f o l y a m ^ S r - s z .

ményt látni a mai német uralom s Hitler Adolf
szimpátiájának elnyerésében. Magyarország
ma (sokkal kevésbé, mint máskor,) nem
mondhat le a világ urainak jóindulatáról s
nem nehezítheti meg maga a szomszédállamokkal való megegyezés lehetőségót. A z az
Ítélet, amit a német átalakulásról a világtörténelem számára előlegeztünk, az a bizonyságtétel, ami a mai Németország politikai
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módszere, uralmi rendszere s államhatalmi
berendezkedésének iránya számára az erkölcsi igazolást kívánja nyújtani.
Nem kételkedik senki abban, hogy a magyar miniszterelnök hazájának akart ezzel az
utazással szolgálatot tenni, de éppen ezért
joggal kérhetjük, hogy legalább annak a haszonnak egy töredékét biztosítsa az ország
számára, amit el akart érni.

A németországi ut sokat vitatott kérdése
szeretnénk, ha bennünket csak egy vonatkozásban érdekelhetne. A miniszterelnök ur
tegnap azt mondotta, hogy mint ágens ment
ki Berlinbe s a magyar cseresznye s a magyar gabona ágense volt. Ha az ágens viszszajön utazásából, akkor a főnök, — s a magyar nemzet most a főnök, — azzal a kérdéssel fogadja, hány vagonnal adott el? Hány
vagon cseresznyével, hány vagon tojással,
hány vagon gabonával több megy ki Németországba annak folytán, hogy a magyar miniszterelnök a magyar termények ágensévé
szegődött ? Ez itt a kérdés s hozzátehetjük
azt, ami előtte van s amit a miniszterelnök
ur is meglátott és megállapított: a 1 é t, v a g y
Letartóztatták Hugenberg rokonát
n e m l é t k é r d é s e ezBerlin,
junius
21.
A
hivatalos
porosz sajtóBerlinben a délelőtt folyamán a német nemHa a magyar miniszterelnök kereskedelmi
szolgálat jelenti: A porosz belügyminiszter a
zeti harci osztagosok több, mint száz vezetőjét
utazóként ment ki Németországba s látogatta porosz szabadállam területén feloszlatta és beletartóztatták. Ugyancsak letartóztattak több- í
meg a régi h á z uj urát, Hitlert s ha ennek a tiltotta a német nemzeti frontharcosok köreit
száz kommunistát is, akik a német nemzeti
kereskedelmi útnak eredménye lesz* akkor valamennyi alakulataival együtt, továbbá a
harci osztagok egyenruháját viselték. A letarminden dicséretünk és minden hálánk a mi- Bismarck-szövetségbe egyesült ifjúsági csopor- tóztatott német nemzeti vezetők között van Huniszterelnöké. De hogy ezt a hálát előlegez- tokat. A betiltás azért történt — mondja a higenberg főszerkesztő, Hugenberg birodalmi
zük, ahhoz más beszámolóra lett volna szük- vatalos jelentés —, mert a megindított nyomominiszter rokona.
ség. H a a miniszterelnök
ur hazatér- zások kétségtelenül kimutatták, hogy „a komB i s m a r c k volt porosz államtitkárt, a német nemzeti frontharcosok birodalmi vezetőve arról számolt volna be, hogy a német munisták és a német államellenes elemek jelentékeny mértékben felvételre találtak a harci
jét szerdán este kihallgatásra idézték.
kormány a behozatali kontingenst felemelte kör alakulataiban." A harci körök ilyen körüls a magyar termény, a magyar állat ezentúl mények között teljes veszélyt jelentettek az álHugenberg miniszter az esti órákba»
lényegesen nagyobb mennyiségben juthat ki lam és a lakosság biztonsága szempontjából. A
kihallgatáson jelent meg Hitlernél.
Németországba, ha a miniszterelnök ur haza- szóban levő intézkedésekre ennélfogva azért
térve, azt mondhatná, hogy a magyar export volt szükség, hogy a közbiztonságot és a belső A tanácskozás hosszabb ideig tartott, a részlekeretének felemelésével sikerült a németor- békét megvéd jék.
tekről nem adtak ki közlést.
szági kereskedelmi mérlegünk passzíváit eltüntetni, vagy lényegesen csökkenteni, — kivilágítás és bandérium fogadta volna itthon
a magyar miniszterelnököt. De a minisztertudósitónk telefon jelentése.) Ber- vasztása ügyében szerdán hosszas tanácskozás
elnök ur ezt nem mondta és sajnos, (és fájlinből jelentik: A nemzeti szocialista párt vevolt Hitlernél S e 11 e munkaügyi miniszter,
dalmas.) ezt nem is mondhatja. A miniszter- zetősége elrendelte a Stahlhelm (acélsisakos B1 o m b e r g tábornok hadügyminiszter és
elnök ur, amikor berlini utazásának okait szövetség) végleges beolvasztását a nemzeti
P a p é n helyettes kancellár részvételével. Az
megjelölte, a többi közt azt is mondotta, hogy
szocialista pártba. S e i t e birodalmi munka- értekezletről kiadott közlemény bejelenti, hogy
figyelmeztetni akarta németországi útjával ügyi miniszter ezután már csak a Stahlhelm
a nemzeti szocialista forradalom átütő erejéúgynevezett őscsapata fölött rendelkezik. A
nek további biztosítása céljából a Stahlheím
Európát: ne muló alakulást lásson a német
Stahlhelm összes többi szervezete a nemzeti
szervezeteit a nemzeti szocialista pártba osztják
politikában. A mai európai közszellemben
be.
ennek a bizonyságnak szolgáltatása is kocká- szocialista párt vezetése alá kerül.
A
Stahlhelm
különböző
alakulatainak
beolzatot rejt magában s a mi kis országunknak
nagyon kevés kockáztatni valója van és amijp van, azt már csak a saját és legvitálisabb
érdekeiért szabad kockára vetni. Mi Németországtól ma nem kérhetjük, hogy szálljon
síkra a magyarság igazáért, mert Hitler Adolf
helytállása ma sokkal többet ártana, mint
amennyit használni tudna. Ha Németországot
Göbbels birodalmi propaganda miniszter fel- radalom után Kölnben telepedett le —, szerrá lehet arra venni, hogy a magyar termé- tűnést keltő nyilatkozatot tett a német nem- dán délután ismeretlen okokból letartóztatták.
nyek előtt felemelje a vámsorompóit, akkor zeti párt hazai osztagainak feloszlatásáról.
ehhez — elvégre a németek is reálpolitikuEljárás — a bajor néppárt ellen
— A nemzeti szocialista párt magának kövesok, — a németországi behozatal betiltása
teli az egész államot — mondotta — és nem isMünchen, junius 21. A bajor politikai renda hatékony eszköz.
mer kompromisszumot. Nem fogjuk tűrni, hogy
őrség közli: Az utóbbi időben mindinkább megA legnagyobb mértékben dicsérnünk kell bármiféle ellenforradalmi szervezkedés folyon.
a miniszterelnök urnák azt az elhatározását, A német nemzetiek ugy látszik azt képzelik, erősödött gyanuokok azt bizonyították, hogy a
hogy barátokat akar szerezni ennek az or- hogy nyugodtan beengedhetik soraikba az egy- bajor néppárt vezető személyiségei összefüggésben állanak a legutóbbi osztrák eseményekszágnak, de csak annak a barátnak támoga- kori kommunistákat is. Ezt aztán nem lehet.
Ebbe már nekünk is van beleszólásunk, sőt
kel, nevezetesen pedig az osztrák nemzeti szotása érték, akinek nincsenek ellenségei. Aki ha kell, beleszólásunkon túlmenően még ütünk
a barátomnak ellensége, az ellenségem lesz is. Nem leszünk tekintettel semmiféle koalíciós cialista párt betiltásával. A bajor politikai
nekem is. Ha a német barátságnak mérlegét kapcsolatokra.
rendőrség ezért a mai nap folyamán egyöntetű
felállítjuk, ugy Hitler barátságának jóváírása
eljárást indított egész Bajorország területén a
— A német nemzeti párt harci osztagainak
mellett a franciáknak, az angoloknak és
ba jor néppárt vezetői ellen és ezeknél, valamint
feloszlatása után most már sor kerül a nemOlaszországnak elhidegülését mint teherté- zeti szocialista párton kivül álló összes többi a párt fontosabb irodáiban házkutatásokat tarteleket találjuk. S a hitleri barátság, félő, bi- szervezet és alakulat feloszlatására is. Brauntottak. Sok helyen, ahol a rendőrségnek ellenzalmatlanságot kelt velünk szemben Ausztriá- schweigban a tartományi kormány belügymiálltak, vagy ahol az eltitkolás veszélyétől leheban
is. Akár
a
revizió,
akár
a nisztere máris elrendelte a még működő vatett tartani, a rendőrség kénytelen volt a letarmagyar tartozások rendezésének kérdése, lamennyi nem horogkeresztes alakulat műkötóztatás eszközéhez folyamodni.
désének
beszüntetését.
akár a magyar külkereskedelem mérlegének

A Hiiler-kormány betiltotta
a Stahlhelme!
és Hilgenberg szervezeíeií

Az Acélsisakot beolvasztják a Hitler-pártba

Göbbels:
„A nemzeti szocialista párt magának követeli
az egész államot"

megjavítása szempontjából nézzük a kérdést,
nem lehet előnyt, nem lehet hasznos ered-

Z ö r g i e b e 1 volt berlini, később dortmundi
rendőrfőnököt, — aki a nemzeti szocialista for-

Frankfurtból jelentik: A tartományi főnök
közlése szerint a német nemzeti harci szerve-
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xet feloszlatása során a feloszlatott szervezet
tagjai ellenállást fejteltek ki a behatoló rendőrökkel szemben és tettlegességre került sor.
Korzing Walter munkást, a kommunista párt
volt tagját aki februárban kilépett a kommunista pártból és a német nemzeti harci szervezethez csatlakozott, a rendőrök agyonlőtték.

I Külkereskedelmi Hivatal
szombaton exportértekezletet
tart Szegeden
(A Délmagyarország
munkatársától.)
A Szeedvidéki Gyümölcstérmelók Egyesülete kezleményezésére a legutóbbi kecskeméti ex>ort értekezlethez hasonlóan a makói értekezet előtt, szombaton Szegeden tart a Külkereskedelmi
Hivatal
exportankétet,
amelyen megjelenik dr. Serbán Iván, a hivatal alelnöke^ és Mangold
Jenő igazgató. Szombaton délelőtt 11 órakor a kere«-'edelmi és iparkamara
és a gyümölcstermelők egyesülete közös gyűlésen vesznek részt, amelven a termelők és a
kereskedők előtt ismertetik az idei gyümölcsexport érdekében tett intézkedéseket.
Serbán Iván a szombati napot Szegeden
tölti, ebéd után megtekinti a jelentősebb gyümölcstermelő központokat és
Szatymazon
permológus szakértőkkel folytat tanácskozást.
A vendégek vasárnap reggel utaznak el a makói exportértekezletre.

Az olasz követ a kormányzónál,
Gömbösnél és Kánya külügyminiszternél
(Budapesti tudósítónk telefonjelentése.) A
épviselőház folyosóin szerdán délután nagy
képviselőház
érdeklődéssel tárgyalták azt a hírt, hogy Col o n n a herceg, Olaszország budapesti követe
kihallgatáson jelent meg Horthy Miklós kormányzónál, majd G ő m h ö s Gyula miniszterelnököt és K á n y a Kálmán külügyminisztert
kereste fel.
Különböző találgatásokra adott okot az a körülmény, hogy a független kisgazda párt milyen rezerváltan viselkedett a miniszterelnök
németországi utazásával kapcsolatban kialakult
parlamenti vitában. A folyosón elterjedt hirek
szerint ennek az a magyarázata, hogy E c k h a r d t Tibor és U1 a í n Ferenc előzőleg is
Indtak arról hoirv a miniszterelnök Berlinbe
készül.

Kónya külügyminiszter nyilatkozata a bécsi »Reicbsposi«~ban
Bécs, junius 21. A „Reichspost*4 mai számában K á n y a Kálmán külügyminiszter nyilatkozatát közli:
— Magától értetődőleg — mondotta — a miniszterelnök berlini utazása mit sem változtat
az osztrák nép iránti rokonszenvünkön. Eddig
gondosan kerültük a beavatkozást a németosztrák viszályba. Ezt a már ismert okokon kivül azért is tettük,, mert meggyőződésünk, hogy

Irgalmas
a

a két testvérnép közt a kibékülés nem maradhat cl és akkor mind Ausztria, mind Németország hálásak lesznek a magyar kormánynak
a válságos időben tanúsított korrekt és tartózkodó állásfoglalásáért. Ausztriában bizonyára
szintén tudják, hogy Magyarország kénytelen
a nagyhatalmak barátságának a legnagyobb
értéket tulajdonítani és ezért csak természetesnek találják, hogy a magyar kormány a nagyhatalmak részéről nyújtott minden alkalmát
szívesen felhasznál árra, hogy az illető hatalomhoz való jóviszonyát kifejezésre juttassa.

A német safíó Gömbfis útidról
Berlin, junius 21. A berlini sajtó élénken foglalkozik Gömbös miniszterelnöknek berlini útjáról a parlamentben tett kijelentéseivel. A lapok megelégedéssel állapítják meg a miniszterelnök nyilatkozatának barátságos hangját. A
„Berliner Tagesblatt" bő tudósításban többek
között ezeket mondja:
„Az a bátor külpolitikai kezdeményezés,
amelyet Gömbös Gyula magyar miniszterelnök
berlini utiával tett, két napi heves sajtó- és
parlamenti ütközet után a miniszterelnöknek
belpolitikai ellenfelei felett aratott kétségtelen győzelmével végződött. Nyugodtan meg lehet mondani, hogy a magvar népnek a többsége a berlini utat nemcsak helveselte, hanem
gondolatban lelkesedéssel is kísérte."

inietr^llációs
képviselöf>ásban
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A gyutakariel,
a deszki parcellázás
és a mindszenti
földműnKiások szövetkezete
— Zsilinszky
uiabb beszéde a némei-Ugyröl — „A horogkeresztes
rendszer:
barbarizmus"
Budapest, junius 21. A képviselőház szerdán
délutáni ülésének elején harmadszori olvasásban elfogadták a 33-as bizottság megbízatásának egy évre való meghosszabbításáról szóló
javaslatot.
Az elnök ezután javasolta, hogy a legközelebbi ülését csütörtökön délután 5 órakor tartsák és annak napirend jére tűzzék ki a földgázkutatásról. a szabadalmi bíróság tagjainak felelősségéről, továbbá a vásárokról és kiállításokról szóló javaslatokat és több mentelmi
ü^eL
I s i l i n s z k y Endre napirendi felszólalásában a miniszterelnök tegnapi beszédével
foglalkozott, hangsúlyozta, hogy nem
vonta
kétségbe sem a miniszterelnök, sem pedig a
külügyminiszter jószándékát. A miniszterelnök
személyeskedik és nem ő. A továbbiak során a
német belső állapotokkal foglalkozott. Barbarizmusnak mondotta az u j német rendszert,
amely elnyomja a délnémet kulturát.
— Ne izgul) Bandi — szólt közbe Jánossy
Gábor —, ez az ő dolguk . . .
A többség ezután elfogadta az elnök napirendi indítványát, majd több Írásbeli interpellációt olvastak fel.
Az első Írásbeli interpellációt E c k h a r d t

Tibor intézte a pénzügy-, kereskedelmi- és belügyminiszterhez
a gyufakartell ellenőrzése
ügyében. Utalt arra, hogy a Kreuger-kartellel
kötött szerződés ellenőrzési jogot biztosított a
kormánynak, de ezt nem gyakorolta megfelelő
módon. A nyolc gvufagyár megszüntetésével
kapcsolatban a társaság nem teljesítette kötelességét, mert a felszabaduló munkásokat nem
helyezte el. A szerződés értelmében már három
évvel ezelőtt csökkenteni kellett volna a gyufa
árát, de ez sem történt meg. A gyufakartell
megrövidítette az államot az illetékek lerovásánál is. A kartell által illetéktelenül beszedett
összeg 15 millióra tehető, amellvel végeredménvben a legszegényebb néposztályt rövidítették meg.
K e r e s zt es-Fi s c h er Ferenc belügvminiszter kiielentette, hogy a fogvasztó érdekek
szempont iából vizsgálat indult meg és a kormány a kartell ellen megteszi a szükséaes intézkedéseket.
D i n n v é s Lajos a tejrendelet intézkedéseit támadta és a tej szabadforgalmának vjszszaállitását sürgette. Az interpellációt kiadták
a miniszterelnöknek.
M o i z e s János

T933 iunirjs 22.
a deszki parcellázás
ügyében interpellált. A Szeged-Csongrádi Takarékpénztár — mondotta Mojzes — 1928-ban
közhírré tette, hogy a báró G e r l i c z y - f é l e
5000 holdas deszki birtokot parcellázni fogja.
A birtokból 250 család vásárolt. Azt Ígérték,
hogy a vásárlók hosszúlejáratú kölcsönt kapnak, ezzel szemben rövidlejáratú kölcsönt folyósítottak és váltókat vettek. Az OFB ennek
ellenére jóváhagyta a parcellázási ügyletet Irreálisan magas volt maga a vételár is. A vásárlók nem tudták törleszteni a hátralékot és
11130-ban már zár alá vettek egyes birtokokat.
Olyanok is vannak, akiket kitettek a birtokból,
ezek a befizetett részleteket elvesztették. Kérem a miniszter urat — mondotta még Mojzes —, hogy éljen ellenőrzési jogával és ne
hagyja a 250 családot földönfutóvá tenni.
L á z á r Andor igazságügyminiszter kijelentette, hogy a tényállást megvizsgáltatja és ba
ez megtörtént, végleges választ ad.
K r ü g e r Aladár
a mindszenti földmunkás szövetkezet
ügyében interpellált, amelyet a szegedi törvényszék feloszlatott és felszámoltatott. Fejtegetései
közben többször zajos jelenetekre került a sor
és éles összecsapások voltak a jobb és baloldali
képviselők közt.
K á 11 a y Miklós földmüvelésügyi miniszter
kiielentette, hogy a szigorú tárgyilagosság és
a törvény értelmében a legközelebbi napokban
intézkedik a mindszenti szövetkezet ügyében s
reméli, hogy intézkedése megnyugvást fog kelteni.
Z s i 1 i n s z k v Endre a miniszterelnökhöz
intézte interpelláció iát. Kérdezte, tisztában
van-e a miniszterelnök azzal, hogy
miiven súlyos feltételeket szabnak a
németek áz egvüttmiiködés fejében.
Beszéd ideiének meghosszabbítását kérte ezután. amihez a többség nem járult hozzá. Errr kijelentette, hogy az ő igazságait nem akadályozhatja meg semmi. A miniszterelnöknek
mégis csak válaszolnia kell a felvetett kérdésekre, mert ha ezt nem tenné meg, akkor más
eszközökhöz fog folyamodni. ("Viharos zaj a
kormánypárton.)
Ezután D i n i c h Ödön kérte a földmüvelésügyi minisztertől, hogy a pestkörnyéki falvak
külön szövetkezetben tömörülve, értékesíthessék tejtermékeiket.

A vasfázisadó

(A Délmagvarország munkatársától.) A szegedi kereskedelmi és iparkamara adóügyi előadója, T ö r ö k pénzügyi tanácsos a Szegedi
Kereskedők Szövetségének kötelékébe tartozó
kereskedőknek szerdán este ismertette a vasfázisról szóló rendeletet. A július 1-én életbe
lépő rendelet alá nemcsak a vasáruk tartoznak,
hanem a hangszerek, diszmü és játékáruk is.
A rendelet felsorolja a fázisadó alá eső cikkeket. amelvekkel érdekelve vannak a vaskereskedők. rövidárusok, villany- és rádiókereskedők, hangszerkereskedők és bazárosok.
A rendeletet komplikálja azon körülmény,
hogy abba más szakmába tartozó anyagokat is
bevontak. Az adókulcsról táblázatot adtak ki.
A kereskedők junius 30-ig tartoznak a forgalmi hivatalnak bejelenteni, hogy foglalkoznak-e vasfázisadó alá eső cikkek eladásával
é». igénybe kivánják-e venni a forgalmiadómentességet. A pénzügyminisztérium legutóobi
rendeletével megengedte, hogy a készletváltságot egvesséöi alapon, becsléssel állapítsák meg
az olyan adózók részére, akiknél a készletfelvétel és a beszerzés? ár megállapítása nehézségekbe ütközik. Az ilveniránvu kérvényeket a
rendelet életbelépésétől számított S nap alatt
kell előterjeszteni. Ha az adózó már január elseién leltározott és könyvei alapján ki tadja
mutatni árubeszerzését, ugy annak alapján te-heti meg bejelentését.
A kamara adóügyi előadója az iparosoknak
csütörtökön este 7 órakor az ipartestület tanácskozó termében ismerteti a rendeletet.

„ V I N D U L " ^ ^ 6 t i kitflu^M b®*
konrerválA por. Kapható a kJwiWnál:
GERGELY
ayóqyszerésznél.
Kommth Lajos snerárnt *s nagrkBrn« i » m t

oeom&t

•Alt jryfimmo-i

Étei b e z á r v a , m é r ^ kizárva
a szab. Virigh-f««

élelmlszerszekrény ben!
Minden háztartásban, külBnltaen nyaralókban nélktllRataetett«.
Állandóan szellős, a legkisebb rorar a»m férkSrlk a» ételekhez.
Gyártja: V i r A q l l a s z t a l o s . Sieted, Vidra noe» 4. « i m .
Legmodernebb konyha tantorokban nairr választék, •zabálynlutA
kerti f o t e l o k , nehéz-»Ul h á l ó s z o b á k rendkívül aUiaén. 231
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A lányégeiö
motzifüíö
ügye
asz ügyésszség
elöli
(A Délmagyarország
munkatársától.)
Mint
emlékezetes, néhány hónappal ezelőtt nagy feltűnést keltett a Korzó Moziban elégetett Tófh
Ilonka ügye. Amint ismeretes, két leány feljelentése nyomán kiderült, hogy Bálint
Kálmán, a Korzó Mozi fűtője a mozi
kazánházában
elégette Tóth Ilonka 21 éves leányt. A fűtő bevallotta, hogy elégette a leányt, meg is találták
a leány csontjait, azonban a fűtő tagadta, hogy
ugy látta, hogy
ijedtében bedugta a forró kazánba,

ahol

el-

hamvadt.
Bálint Kálmán ügyélíen hetekig tartott a
nyomozás. Orvosszakértők és detektívek kutattak, de kevés pozitív eredményt értek el. A
leány halott volt, egy marék csontnál egyéb
nem maradt utána és így a nyomozás munkája elé nehéz akadályok gördültek.
Bálint Kálmán ügyében — amint értesülünk — most fordulat következett be. Értesülésünk szerint az ügyészség, az orvosszakértők
véleménye alapján, elejti a szándékos
emberölés vádját. Nagy érdeklődéssel várják az eljárás eredményét.

h u r u t j a i ellen h a s z n á l j a a

inhalatoriumát
és p n e u m a t i k u s
kamráját

Részletes prospektust
kttld ax i g a z g a t ó s á g

»A bombamerényletekben kivétel nélkül
nemzeti szocialisták vettek részt«

Budapest, I, Gellért-tér 1

«4*

Az osztrák rendőrség nyomozása
(Budapesti tudósítónk telefon jelentése.) Bécsből jelentik: A rendőrség összefoglaló jelentést
adott ki a legutóbbi bombamerényletek ügyében lefolytatott nyomozásról. A jelentés szerint
a nyomozás megállapította, hogy az összes merényletekben kivétel nélkül nemzeti szocialisták vettek részt és az előkészületekben szerepelt két olyan férfi is, akiknek Ausztriában
nincs bejelentett lakásuk. Az egyik állítólag
K r a u s kapitány, a másik B i c h e 1 kapitány.
Szerepelt a merényleteknél egy berlini rendszámú „Minerva" autó, amelyet több alkalommal
láttak. A rendőri nyomozás a bűncselekmények
résztvevőinek nevét kivétel nélkül megállapította és a résztvevők legnagyobb része letartóztatásban van. Megemlíti a kommüniké, hogy

»Sszegedi
Szerdán

K a r y Hugó nevű merénylőnek sikerült Németországba menekülnie.
A nemzeti szocialisták lapja, a „Deutsch-öslerreichisches Tagblatt" szerdán újból megjelent azzal a bejelentéssel, hogy „számolni kíván a jelenlegi törvényes rendelkezésekkel".
Bécs, junius 21. Az elmúlt éjszaka az egyik
tehervonaton Lambach és Welss között egy teherkocsi, amelyen papirosszállitmány és szénsavval telt acéípalackok voltak, ismeretlen okból kigyulladt. A tüz következtében az acéípalackok felrobbantak. A sorozatos heves robbanások Welss városkát és környékét nagy izgalomban tartották. Az erős robbanások folytán a
pályaudvari épületek és a környező házak abkktáblái összetörtek.

Hél«
sszepiember

3-1ÓI

délelőtt értekezletet
tartottak
Szegedi Hét megrendezése

(A Délmagyarország munkatársától.) Bár á n y i Tibor főispán, mint ismeretes, elvállalta a „Szegedi Hét" előkészítő munkálatainak Mrányitását és közös megbeszélésre hívta
össze mindazokat, akiknek szerepük lehet a
mozgalomban. A megbeszélést szerdán délben
tartották meg a főispán elnökletével a városháza bizottsági termében.
A megbeszélést a főispán nyitotta meg. Röviden ismertette a „Szegedi Hél" megrendezése
érdekében irányított mozgalom jelentőségét
mindenkit, hogy a legnagyobb lelkesedéssel
és legjobb képességeivel támogassa a terv megvalósítását.
A megnyitó után dr. K o g u t o w i c z Károly egyetemi tanár ismertette a terv kidolgozásának előzményeit. Elmondotta, hogy a
„Szegedi Hét" megrendezésének gondolata még
a mult évben rendezett és országos sikerű szegedi tanyakiállitással kapcsolatban merült föl.
Az elvi előkészítés tulajdonképen még a mult
évben megtörtént, miután a tanyakiállitás
eredménye teljes mértékben jogossá tette azt
a ^reményt, hogy sikere lesz a „Szegedi Hét"nek is; ha azt megfelelően széles keretek között megfelelő értékes tartalommal rendezik
meg. A „Szegedi Hét" számára máris igen értékes anyag kínálkozik. Az Alföldkutató Bizottság egy év óta készül arra a nagyobbszabásu tanyakiállitásra, amelyet a „Szegedi
Hét" keretében kiván megrendezni, de kiállítást rendezne a Gazdasági Egyesület, a Mezőgazdasági Intézet .a Szegedi Kertészeti Egyesület és a Szegedi Gvümölcstermelők Egyesülete is. A
legalkalmasabb időpont szeptember
eleje
lenne, 3.-tól
10.-ig, mert
erre a hétre a két vasárnapon kívül egy ünnepnap is esik. Kogutowitz professzor azt javasolta, hogy a megbeszélés résztvevői alakítsák meg a szervezőbizottságot és az intézőbizottságot és az elnöki tisztséget ajánl ják föl
Bárányi Tibor főispánnak. Az intézőbizottság
állítson föl irodát, amely a szervezéssel és a
propagandával járó adminisztrációt végezné.
A> előzetes költségekre kérjen az intézőbizottság ezer pengőt a várostól, azoktól az egyesü-

lO-ig

Bárányi
főispánnál
ügyében

a

letektől és intézményektől pedig, amelyek a
„Szegedi Hét" keretében kiállítást kívánnak
rendezni, száz-száz pengő hozzájárulást. Alaikitsa azután meg az intézőbizottság a különböző szakbizottságokat.
B á r á n y i Tibor főispán szólalt ezután föl
és üdvözölte dr. vitéz S h v o y Kálmán altábornagyot, aki akkor érkezett a bizottsági terembe. Megállapította a főispán, hogy Shvoy
altábornagy a megbeszélésen való megjelenésével is azt dokumentálta, hogy sziwei-lélekkcl részt vesz minden olyan munkában, amely
a város fejlődését kívánja előbbrevinni, énpen
ezért javasolta, hogy a bizottság kérje föl a
„Szegedi Hét védnöki tisztségének elvállalására.
Az előkészítő bizottság lelkesen megéljenezte Shvovt s a főispán javaslatát egyhangúan
elfogadta.
Fodor
Jenő ny. polgármesterhelvetlcs,
mint a Szegedi Gazdasági Egyesület elnöke bejelentette. hogy a Gazdasági Egyesület már régebben elhatározta
a mezőgazdasági

kiállítás

megrendezését. Az egyesület örömmel rendezi
meg a kiállítást a Szegedi Hét keretében, de

-MOZIMa játszik

Rejtélyes
merényleí
Selvárosi izgalmas detoktivlörtfinet
és
Kölcsönkenyér
visszajár
Burleszk

megrendezi akkor is, ha a Szegedi Hét terve
nem valósulhatna meg. Hozzájárulást azonban
nem tudnak vállalni.
V é k e s Imre azt jelentette be, hogy a Szegedi Méhészti Egyesület a Szegcdi Hét keretében

országos

méhészeti
vándorgyűlést
kiállítást

és

rendez és ünnepi közgyűlést tart az egyesület
alapításának félszázados iubileuma alkalmából.
A bizottság ezután egyhangúlag kimondotta,
hogy a Szegedi Hét megrendezését szükségesnek tartja és dr. Kogutowitz Károly javaslatát
elfogadja. A főispán felkérte azoknak az egyesületeknek és intézményeknek képviselőit, akik
a Szegedi Hét keretében kiállítást kívánnak
rendezni, hogy szándékukat legkésőbb julíus
elsejéig jelentsék be a főispáni hivatalban,
majd dr. B e 11 e Ferenc előterjesztette az
intézőbizottság és az egyes szakbizottságok
összeállítására vonatkozó javaslatokat és ismertette M ó r a Ferenc iavalatát. Móra azt javasolta, hogy a

Szegedi Hetet kapcsolják
össze Szeged rekonstrukciójának
félszázados jubileumával
Elfogadta a bizottság a különböző bizottságok összeállítására vonatkozó javaslatokat is
azzal a főispán által is hangsúlyozott megállapítással, hogy egyetlen bizottság
tagnévsora
sem végleges, mert a bizottságok kiegészíthetik önmagukat, de szívesen befogadnak minden jelentkezőt, aki munkájával, segítségével
hozzá kiván járulni a Szegedi Hét előkészítésé-hez és rendezéséhez. A főispán ezután az elő-»
készítő bizottság ülését bezárta és felkért mindenkit a leghathatósabb közreműködésre, dr.
vitéz S h v o y Kálmán altábornagynak pedig
külön köszönetet mondott, amiért megjelenésével fokozta a mozgalom sulvát és bizonyságot tett arról, hogv Szeged polgári társadalmával teljesen együtt érez.
Dr. vitéz S h v o y Kálmán szólalt fel ezután.
Köszönetet mondott a személy iránt megnyilvánult bizalomért és bejelentette, hogv a felajánlott védnöki tisztséget örömmel elfogadja.
— Ez a bizalom — mondotta az altábornngv
— nemcsak a katonának szól. hanem a 27 éve
itt élő szegedi polgárnak is. (Éljenzés.)

A katonaság

örömmel
kapcsolódik
le a
munkába.

be*

Már most bejelenti, hogy a 9. ezred
régebben
tervezett ezrednapját
is a Szegedi Hét keretében tartják meg. amikor nagyobbszabááu katonai ünnepélyt rendeznek zenéstakarodóval,
sportünnepéllyel, versenvekkel és a legénységi
dalárdák közreműködésével. Bejelentette, hogv
a katonaság szivesen vesz részt a rendezendő
sportversenyekben is és mindenben készségesen támogatja a Szegedi Hét
rendezőségét.
Készségesen rendelkezésre
bocsájtja a katonazenekart. a szükséges munkaerőt,
az anyagokat. sőt szükség esetén még helyiséget is biztosíthat egy-két kiállítás
céljaira.
A nagy tetszéssel fogadott bejelentések után
dr. T o n e l l i Sándor szólalt fel és kifejtette,
hogy a Szegedi Hetet nemcsak ebben az evben
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Olcsó, szép és tartós a cipB
kell megrendezni, hanem állandósítani
kell
még pedig előre meghatározott időpontra. Ehez
azonban Teltétlenül szükséges

az állandó

kiállítási

csarnok.

A legjobb megoldásnak az látszik, ha a kiállítási csarnok számára már most kijelölik és
lefoglalják azt a területet, amely a dohánygyár és a rókusi Womás kőzött terül cl, mert
éz a hely a villamosvasút mellett, közvetlen
a vasúti állomás szomszédságában fekszik. Itt
az idén csak egy ideiglenes kiállítási csarnokot
kellene építeni, de azután évről-évre bővíteni
kellene. Fontos lenne, ha az ideiglenes csarnok költségvetését minél előbb elkészítené a
mérnöki hivatal.
A főispán ezután bezárta az előkészítő bizottság ülését és a résztvevők intézőbizottsággá
alakulva át folytatták a kérdések tárgyalását.

harisnya

1933 ftmius 22.
fényesben és
mattban szava»
tosság mellett

B e r z e n c z e y Domokos műszaki főtanácsos
azt javasolta, hogy a Szegedi Hét keretében
rendezzen Szeged Lechner-ünnepélyt.
tekintettel arra, hogy ebben az évben van Lechner
ödönnek, több szegedi épület, köztük a városháza tervezőjének a centennáríuma.
E c s e d y Ferenc, a gazdasági egyesület titkára azt jelentette be, hogy az egyesület és a
hódmezővásárhelyi lovardaegyesiifeit a Szegedi
Hét keretében nagyobbszabásu
lóversenyt
kíván rendezni.
Az intézőbizottság ezután ügyvezető-elnökké
dr. K o g u t o w i t z Károly egyetemi tanárt
választotta meg.
Addig is, amíg az ügyvezető elnök megfelelő
helyiséget kap a várostól, a Szegedi Hét irodája dr. K o g u t o w i t z Károly professzornál működik, Zerge-ucca 19. szám alatt és naponta 9-től 11 óráig tart hivatalos órát. Telefonszám 21-90.

Céllövő, vivő, boxoló és lereoversenyek
a katonai sporlhét harmadik napján
(A Délmagyarország
munkatársától.)
Nagy
érdeklődés mellett tartották meg a katonái
sporthét harmadik napjának versenyeit. A
program szerdán is rendkívül változatos és érdekes volt. A szerdai versenyeken is megjelent
vitéz Shvoy Kálmán altábornagy, vegyesdandárparancsnok, vitéz Falta László tábornok,
gyalogsági parancsnok kíséretében. Shvoy altábornagy először reggel a 7 órakor kezdődőit
tiszti kisöblű
pisztolylövő
versenyt
nézte végig a gyalogsági laktanya udvarán.
Ennek a versenynek győztese Bölönyi ny. főhadnagy, 481 egység, 2. Bodnár százados, 473
egység, 3. Báró százados 466 egység, 4. Dulossy
százados 452 egyséé, 5. Budolf százados, 427
egység, 6. vitéz Mikíóssy őrnagy 404 egység.
Ugyancsak reggel 7 órakor kezdődtek meg
a Kass-szálló emeleti nagytermében
a tiszti

kard-csapatversenyek.

Ezt nehéz küzdelem után a 9. gyalogezred
nyerte a 3. utászok csapata előtt vereség nélkül, 3. a 10. gyalogezred í Békéscsaba) 1 győzelem és 2 vereséggel.
Délelőtt tartottak meg

a tiszti

egyéni

kardverseny

selejtező küzdelmeit, az asszókat délut|n folytatták. A verseny, amelyet nagyszámú közönség nézett végig. Richter hadnagy nyerte, aki
vereség nélkül győzött. 2. Báder főhadnagy 6
győzelem, 1 vereséggel, 3. Kantleiner alezredes
4 győzelem, 3 vereseg, 4. Kiss Ernő hadnagy 4
győzelem, 3 vereség, 5. Tajthy főhadnagy' 3
győzelem, 4 vereség.
Az eguéni
tőrversenyt
szintén veretlenül
nyerte Richter
hadnagy 3 győzelemmel, 2.
Madel hadnagy 2 győzelem, 3. Tóth határőr
alezredes.
A helyőrségi lövöldében folyt le
a modern
pentatlón
harmadik versenyszáma, a pisztolylövés.
Ennek a versenynek eredményei a következők: 1.
vitéz Pottyondi 19 találat, 182 egység, 2. Würth
18 tajálat, 157 egység, 3. Horkay 18 találat, 149
egység. 4. Labancz 15 találat, 128 egység, 5.
Kiss 12 találat, 96 egység, 6. Répászky 10 találat, 75 egység, 7. Horváth 10 találat. 71 egység.
A fenniti eredmények figyelembevételével a
modern pentatlón állása a kővetkező: 1. vitéz
Pottyondi hadnagy 5 pont, 2. Würth főhadnagy 7 pont, 3. Labancz hadnagy 10 pont, 4.
Kiss hadnagy 13 pont. 5. Horváth hadnagy 14
pont, 6. Horkay hadnagy 16 oont, 7. Répászky
főhadnagy 19 pont.
Reggel 7 órakor a Boszorkányszigeten tartották meg

a katonai

versenyt,

amely igen sok érdeklődőt vonzott.
A négy
részre oszló katonai tereosport a verseny min-

den fázisában nagy teljesítményeket kívánt a
versenyzőktől, akik a nehézségek dacára is
szép eredményeket értek el. A verseny részletes eredménye a következő:
K-ézigráná'fdobó
csapatverseny
menetöltözetben, sisakkal: 1. 3. utász zlj. pk. helyettes 120
egység, 2. 10. je. árkász-század 101 egység 3.
9. gye. 3. zlj. (Orosháza) 75 egység. Egyéni
versenyben első Bezsula gyalogos 28 egység, 2.
Tamás utász 27 egység, 3. Gaál gyalogos 27
egység, 4. Verebes utász 25 egység, 5. Szabó
őrvezető 25 egység.
Félraj akadályverseny
menetöltözetben, sisak
nélkül: 1. 3. utász zlj. 3 p. 36 mp., 2. 9. gye. ek.
gp. 4 p. 27 mp., 3. '9/11. zlj. (Vásárhelv) 4 p.
38 mp., 4. 9. I. zlj. 4 perc 39 mp., 5. 9. III. zlj.
(Orosháza) 4 perc 44 mp.
Arokugró
versenyben
1. Rechnitzer kp.vj.
gyalogos 4.50 m., 2. Bella kpvj. őrvezető 4.35
m., 3. Bálint határőr őrvezető 4.28 m., 4. Korod i gyalogos 4.25 m„ 6. Somod i őrv. 4.18 m.,
6. Maridics határőr szkv. 400 m.
Nehéz versenyszám volt a futólánc
verseny,
amelyeit posztóruhában, teljes felszereléssel es
a versenytáv egyrészében giínálarccal kellett
lefutni. 1.5. kiradószázad Szeged 7 p. 55.2, 40
pont, 2. 9. gye. közv. 7 perc 56. 40 pont, 3. 10.
gye. tavb. szd. 10 perc 15 mp., 37 pont, 4. 91II.
zlj. (Orosháza) 8 perc 15 mp., 37 pont, 5. 511.
ho. oszt. 9 perc 26 mp., 36 pont.
Nagy érdeklődés mellett folyt le a Szukováthy- téri pályán

az

ökölvivóverseny,

amelynek eredménye a következő:
Légsulyban 1. Marosi határőr (Orosháza), 2.
Szovits hiradószázad. Könnyüsulyban 1. Hainer utász (Szeged), 2. Mezéi 91. (Szeged), 3.
Dobó határőr (Szeged), Weltersulyban 1. vitéz
Jenei határőr (OrosházaV 2. Szeles híradó
(Szeged), 3. Gémes 91. (Szeged). Középsulyban 1. Boldizsár 9. árkász (SzegedY 2. Schnetter távbeszélő (Békéscsaba), 3. Orosz utász
(Szeged). Kisnehézsulyban 1. Spur utász (Szeged). 2. Umsaden határőr (Szeged). Nehézsúlyban 1. Wenkei műszaki osztály, 2. Kószó
gyalogos (Vásárhely).
A vegyesdandár sporthét
csütörtöki proeramia
a következő:
Tenniszverseny reggel 7 órától a katonai
sportpályán. Modem pentatlon-uszás délelőtt
11 órakör az ujszegeai uszodában, agvaggalamblövészet délután 4 órakor a repülőiéren.
A közönség ezen versenyre villamoson a belvárosi temetői vonalon a keramitgyárig mehet, ahonnan gépkocsik fogják kiszállítani az
agyaggalamblövő pályára, amely a repülőtér
délii részén, a horgosi vasúti töltés tövében van.
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Poliák Testvéreknél
Kinába indult
két szegedi szerzetes

(A Délmagyarország
munkatársától.)
A szegedi Jézustársasági Rendház szerdán délután
bucsuünnepséget rendezett a Szent Imre-kollégium nagytermében a kinaí misszióba távozó
két tagja, p. Resch Ferenc S. J. főiskolai tanár és Kékessy Imre S. J. végzett orvosnövendék tiszteletére. A Kinába távozó két szerzetest meleg ünneplésben részesítették. A műsor
első számaként egy kis gimnazista, Stachó Lajos Virág Nándor „A pogány Lázár imája" című verset szavalta el. Utána dr. Muntyán István táblai tanácselnök mondott beszédet a két
missziós szerzeteshez. Szent Ferenc példájára
hivatkozva elmondotta, hogy a hittérítő százezrével téritette a megváltó vallására a kínaiakat, feladata azonban könnyebb
volt, mert
Ázsia legkeletibb részében testileg,
lelkileg
érintetlen néptömeget talált, amelyre mélységesen hatott az európai kultura. Ma azonban
már más a helyzet a távolkeleten. A
pogány
népmilliókat
a világháború
vér/érvényesen fciábránditotta
Európa
kulturfölenyéből
és civilizációjából,
de kiábrándította az a
kizsákmányoló kalmárszellem
is. amely a keresztény
missziók fehér galambszárnya alatt osont be
hozzájuk. Ázsia egymással marakodó népei
csak Európa és az európai szellem gyűlöletében
egységesek. Ezért jelent óriási feladatot a miszszió vállalása. Abban a reményben mond búcsút a távozó szerzeteseknek, hogy feladatuk
nagyságának ismeretében indulnák útra és
missziójukat erős lélekkel hajtják végre.
A beszéd után műsor következett, majd a
különböző iskolák növendékei búcsúztak el a
Kinába utazó szerzetesektől. A műsort a reálgimnázium énekkara zárta be Kőnig
Péter
„Gondoljatok őseinkre" című dalával.

A Délmagyarország
ui telefonszámai:
Kiadóhivatal és nyomda . . . . 13-06.
Szerkesztőség és felelős szerkesztő 23-33.

Bestiális merénylet
egy hétéves Kisleány ellen
(A Délmagyarország
makói
tudósítójától.)
Bestiális merénylet történt a csanádmegyei
Kunágota községben. A merénylőt a csendőrség keresi, a kiskorú áldozatot pedig beszállították a makói közikórházba.
Kunágotán az uradalmi birtokon levő iskola
két leánynövendéke tanítás végeztével a szokott
uton haladt a község felé. A 7 éves leánykák
szülei a községben lakó gazdálkodók, az iskola
többi tanítványa az uradalom területén lakó
alkalmazottak családjából kerül ki. A leánykák
a község felé vezető uton, amely ebben az
időben teljesen néptelen volt, egy gazdalegénynyel találkoztak. A legény megszólította q^et,
majd hirtelen elkapta mindkettőjüket és az utmenti búzatábla felé vonszolta.
A megrémült gyermekek menekülni igyekeztek, egyiküknek sikerült is kiszakitani magát és elszaladt. A 7 éves Juliska fogva maradt, a legény zsebkendőt
gyömöszölt
a szerencsétlen
kisleány
szájába
és merényletet
követett el ellene. A bestiális merénylő kezéből kiszabadult másik leányka elbeszélésére a
szülők kétségbeesetten siettek a támadás színhelyére, ahol aléltan,
összetépett ruhákban
megtalálták gyermeküket, a merénylő azonban
ekkor már elmenekült.
Az esetről a csendőrségen nyomban jelentést tettek. Az orvos megállapította, hogy a
szerencsétlen kisleányt a merénylő megfertőzte. A csendőrségi nyomozást a környékbeli
községekre is kiterjesztették, ezideig azonban
a kapott személyleírás alapján nem tudták az
elvetemült merénylő kilétet meeállauitani.

R szegedi tábla felmentett
egy közokirathamisitásért elitélt makói tanitót
(A Délmagyarország
munkatársától.)
Érde- szemben egy rendőrségi tanúvallomás szerint
kes közokirathamísitási perben hozott szerdán Goldmann beismerte, hogy a bejelentőlapot ő
ítéletet a szegedi ítélőtábla SfruHé/y-tanácsa. adta át kitöltés céljából Rosenbergnek s ezután
Goldmann
Adolf makói tanító ellen emelt vá- kért a bejelentésről hiteles másolatot. A tördat a szegedi ügyészség azon a címen, hogy a vényszék nem fogadta el Goldmann védekezénépszámlálás alkalmából,
amikor is, mint sét és közokirat hamisít ás miatt egyhónapi fogösszeíró működött, nála maradt bejelentőlap házra ítélte. A törvényszék
Ítélete
szerint
előre lepecsételt szelvényét átadta
Rosenberg Goldmann a lepecsételt bejelentőlap átadásával
Dávid cseh állampolgárnak. Rosenberg ezt ki- előzmozditotta a Rosenberg által elkövetett
töltötte a maga nevére s ennek az igazolószel- közokirathamisitás véghezvitelét, aminek célja
vénynek a segítségével akarta a magyar ál- az volt, hogy Rosenberg magyar állampolgárlampolgárságot megszerezni, illetőleg bizonyí- ságát igazolja és Makón telepedhessék le.
tani.
A fellebbezés folytán a szerdán megtartott
Rosenberg az utólagosan kitöltött igazolószelvény leleplezésekor eltűnt Makóról és igy táblai tárgyaláson a vádat dr. Zobay főügyészcsak Goldmann tanitó ellen folytatták le az helyettes, Goldmann védelmét dr. Stein Vika töreljárást A szegedi törvényszéken március 24- tor látta el. Az Ítélőtábla megváltoztatta
Adolfot
felmenén tartották meg a főtárgyalást, Goldmann ta- vényszék ítéletét és Goldmann
gadta, hogy ő adta volna a hamisítás céljaira tette a vád alól. A tábla ítéletének indokolása
a bejelentőlapot Rosenberg Dávidnak, az a nép- szerint az egyetlen rendőrségi
vallomást
nem
számlálás alkalmával, 1931 januárjában, ami- fogadhatta
el a vádlott bűnösségének
megállakor minden összeirt egyénnek
kiadtak egy pítására
döntő bizonyítékul
figyelemmel
a
ilyen bejelentőlapot maradhatott rála. A ki- nagy számban kihallgatott többi tanuk vallohallgatott tanuk egész sora igazolta, hogy a másaira.
népszámlálás idejében és az azt követő időkA táblai Ítéletben az ügyész megnyugodott
ben is Rosenberg tényleg Makón lakott. Ezzel és igy Goldmann felmentése jogerős.

A hercegprímás
az alkotmány Integritásáért
Wolkenberg Alajos éles bírálata a felsőházban a kormányzati politikáról

Budapest, junius 21. A felsőház szerdán
megkezdte a költségvetés tárgyalását A vita első szónoka S e r é a i Jusztinián hercegprímás
volt, aki nagyobb beszédet mondott.
— ösi alkotmányunk integritásának visszaállítását — mondotta —, minden illetékes tényező belevonásával és törvényes eszközökkel
értem ugy, hogy minden utópiát félretéve, a
reális történelmi, földrajzi, néprajzi és nemzetközi adottságok, továbbá hajlandóságának figyelembevételével integer ősi alkotmányunk
alapján iparkodunk fenntartani és megerősíteni azt, ami van, visszaszerezni, ami volt és
majdan állandósítani, ami lesz. Meggyőződésem szerint állami életünkben sem ősi alkotmányunkkal, sem alkotmányos parlamentünkkel szemben nem szabad uj és veszedelmes
problémákat teremteni. Ragaszkodnunk kell integer ősi alkotmányunkhoz, amelyet módosítani, részben, vagy egészben megszűntetni csak
az összes illetékes tényezők szabad akaratából
származó közös megegyezéssel lehet Ragaszkodnunk kell integer ősi alkotmányunkhoz,
mert különben Isten és a haza előtt viselnünk
kellene a felelősséget a nemzet egységének fatális megbontásáért amelyet ősi alkotmányunk
egyoldalú megváltoztatása, vagy megszüntetése okozna.
A hercegprímás ezután a püspöki kar megbí-

zásából és a katolikus egyház nevében ünnepélyes óvást emelt az egyetemi alapnak az állami
költségvetésbe való beillesztése ellen, mivel itt
nem állami, hanem katolikus vagyonról van
szó.
Ezután T ó t h Lajos, majd V á s á r y József
beszélt, aki szemére vetette a kormánynak,
hogy távol áll a nép lelkétől. Élesen támadta a
választási korrupciót Gazdasági életünk nem
a javulás képét mutatja, hanem a napról-napra
fokozódó elsorvadásét
W o l k e n b e r g Alajos arról beszélt hogy
abból a programból, amellyel a kormány elind u l t vajmi keveset sikerült megvalósítani. Tulajdonkeppen csak a 96-ik pont valósult meg:
a türelem. Aggodalmai vannak a nemzeti egység pártjának szervezkedése ügyében, mert ez
sok nelyen az országban ellenszenvet kelt Ezt
az összefogást tulajdonképpen a közigazgatási
apparátus csinálja.
Ezután a legitimizmnsról beszélt. Szabad országban szabad emberek vagyunk — mondotta. Azt jelenti a nemzeti öncélúság, hogy csak
akkor szabad szervezkedni, ha a kormánynak
kellemes? Szerette volna, ha Gömbös megkímélte volna magát ettől az állásfoglalástól,
mert álláspontja túlhajtott
A mai ülésen még H o e p f n e r Guidó beszélt, a vitát csütörtökön folytatják.

„Ma már nincsenek jobbágyok,
csak adófizetők ..
Fizikai, matematika, szabadkézi rajz az iparostanoncok vizsgáján
(A Délmagyaror^zág
munkatársától.)
Szerdán délelőtt fejeződték be az iparostanonciskolában az éwegi vizsgák. A vizsgák alatt 744
fia és 396 leány tett tanúságot előmeneteléről
negyvenegy osztályban. Ez az iskola a legnépesebb Szegeden, bár a három évvel ezelőtti
létszámot tekintve visszaesés
tapasztalható.
Még három évvel ezelőtt is 2630 növendéke
volt az iskolának. A visszaesés oka: az ipari
válság. A kisiparos nem fogad tanulót, maga
dolgozik, ha van m i t
Szerdán csupa leány vizsgázott. A vendéget
kábító virágillat fogadia az ajtónál. Az osztályok ajtajai nyitva állanak, rajtok keresztül
ömlik ki a rózsák, szekfük illata. A katedrák
roskadoznak a csokroktól.
Az első osztály, ahová belépünk, az első cé.
Katz Mária osztályfő ül a katedrán, Kiss Jolán számtantanár feleltet. Nyoma sincs a „vizsgái hangulatnak". Senki sem drukkol. A számtan után az osztályfő történelemből kérdez.

Etelköz, bessenyők, vérszerződés, Almos fejedelem — hallatszik a padokból a folyékony felelet
Antal igazgató lép be a terembe. A növendékek felugrálnák es üdvözlik az igszgatót,
aki maga is kérdez.
— Kik voltak a jobbágyok? — teszi fel a kérdést az egyik leánynak.
Néhány pillanatig csönd támad a kérdés
nyomán, aztán a felelő válaszol:
— A szegény emberek, akik állandóan
az
adót
fizették...
Az igazgató mosolyog és bekitőleg teszi
hozzá:
— De ezek aztán felszabadultak és ma már
nincsenek
jobbágyok...
— Csak adófizetők — jegyzi meg halkan valaki.
Antal igazgató kalauzolásával
látogatjuk
meg a második
bé osztályt, ahol épen komoly
doiogioi van szó. Szőke számtanlanárnő ép-

E

en egyik leánny?' bajlódik. Az a kérdés, hogya egy üzlethez 1000, 2000, 3000 és 5000 pengővel társulnak a felek és az év végén 3400 pengő a tiszta haszon, hogy kell elosztani a hasznot A vélemények megoszlanak, de hamarosan elosztják a nyereséget, talán az utolsó ilyen
nagy nyereséget ebben az életben... A táblán
elrendeződnek a számok, minden részes megkapja a nyereségből az ót megillető részt, de
két pengő felesleg marad.
— Ezt odaadjuk
a szegényeknek
—, mond-i
ja ki mosolyogva a szentenciát az igazgató.
Fizika következik. A leányok, csupa nőiszabo,
kitűnően megállja a helyét a fizikában is.
Az első bében Pertich
tanárnő a tizedes-törtekről vallatja a növendékeit: hogv osztunk
tizedestörtet tizedestörttel? A leányok tudják.
Itt is rengeteg virág a padokon és a katedrán,
vörös és fehér rózsák.
Aztán vége a vizsgának. Az ipartestületi kiküldött feláll és beszédet mond. A jó iparos
kötelességeiről beszél, arról, hogy ne szűnjék
meg ezután sem a tudomány iránti érdeklődés,
mert a jó iparosnak műveltnek is kell lennie.
Pokorny Béla tanár intéz ezután néhány szót
a leányokhoz, aztán kiözönlik az osztály a folyosóra.
Megyünk a rajzkiállitás.
az iskola büszkesege felé. Antal igazgató lelkesedése nem ismer
határt, amikor mutogatja a szebbnél szebb
rajzokat. Dobóczky
Gizella és Barabás
Géza
tanárok növendékei állították itt ki munkájukat Barabás tanár szobafestő, nyomdász, cukrász, fodrász, asztalostanoncokat tanította szakrajzra és diszitőrajzra. Valamennyi kiáll itó
meglepő rajzkészségről, ötletről tesz tanúságot. Remekbekészült linóleum-metszetek, szép
formájú betűk, tehetséges plakátok, könyvfedelek, szobafestési-sémák díszítik a falakat.
Gyönyörű az egyik növendék fuvott-fala, melyet fogkefével 'készített Egy nyomdászinas
egy szobafestővel társult. A szobafestő falmin-i
tájára könyvfedelet tervezett egy Móra-kötete
hez.
Dobóczky Gizella növendékei, a leányok,
nem maradtak el tehetség dolgában a fiuk
mögött. Pompás színek fogadják a látogatót.
Rendkívül érdekes a fodrásztanulók frizuratervezetei. A diszitőrajzok a növendékek saját
motívumai. A kiállítási termekben öreg iparosok csodálják az eredményeket. Csak lopva nézik egymás arcát, hogy a másik mit szói mindehez. Az igazgató nem győzd a gratulációkat ío-:
gadni; a tanárok büszkék, boldogok.
Megnézzük Pokorny
Béla és Babiczky
Béla
vezetésével a fizikai szertárt és az előadást is.
Búcsúzásnál Antal igazgató ezeket mondja:
— Az volna a kérésünk, jöjjön el a közönség
is megnézni a legfiatalabb iparosgeneráció kiállítását . . .

Lukachich altábornagy
és az 1918-as forradalom
Budapest junius 21. A törvényszék szerdán
tárgyalta azt a sajtórágalmazási ügyet amely
L u k a c h i c h Géza báró ny. altábornagy
feljelentésére indult meg P á z m á n d v Dénes
újságíró ellen. Pázmándy Lukachich könyvével kapcsolatban élesen birálta az altábornagy
szereplését és azt irta, hogy módjában lett volna feltartóztatni az 1918-as összeomlás utáni
eseményeket A tárgyaláson Lukachich elmondotta, hogy parancsot adott a forradalom levelésére, azonban a katonák az izgatók befolyása alatt több helyütt megtagadták az engedelmességet. Károly király, akinek jelentést tett
art mondotta, hogy elég vér folyt már és nem
engedte lövetni.
Több tanút hallgattak ki, akik megerősítették Lukachich kijelentéseit Az elnök elrendelte több ujabb tanú kihallgatását Ezek között
kihallgatják H o c k Jánost, H a d i k
János
grófot, F r i e d r i c h Istvánt és másokat.
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Rágalmazást
kél hölggyel és egy
(A Délmagyarország munkatársától.) Érdekest rágalmazási pert tárgyalt szerdán délelőtt
dr. L á z á r Ferenc járásbiró. A per vádlottja
egy kalapszalontulafdonosnő volt, a sértett egy
városi adótiszt felesége. A sértett néhány héttel ezelőtt feljelentette a kalapszalontűlajdonosnőt azért, mert ellenfele a városi adóhivatalban többek előtt hirbe hozta őt egy fiatalemberrel. „Ez a rágalmazó híresztelés — irta az
adótiszt felesége feljelentésében —, alkalmas
lenne valóság esetén arra, hogy házasságom
felbontassák, ellenem házasságtörés vétsége
miatt bűnvádi eljárás induljon és hogy engem
közmegvetésnek tegven ki."
A bíróság egy alkalommal már tartott az
ügyben tárgyalást és akkor kihallgatta a vádlodnőt, aki tagadott és viszonvádat emelt a
sértett ellen. Viszonvádjában azt állította, hogy
a kalaposnő a fiatalemberrel és másokkal is
igen csúnya dolgokat üzengetett neki.
A szerdai tárgyaláson elsőnek az adótiszt feleségét hallgatta ki a bíróság, aki tagadta,

1933 Junius 22:
Epekő-, vesekő- és hólyagkőbelegek,

ver
fiatalemberrel

hogy üzengetett volna ellenfelének. A bíróság
ezután egész sereg tanút hallgatott ki, elsőnek
egy városi adótisztet, aki azt mondotta, hogy
ném volt jelen, amikor a hivatalban a kalaposnő beszélt, csak a kollégáitól hallotta a dolgot. Egy másik adótiszt terhelő vallomást tett.
Neki azt mondotta a kalaposnő, hogy most
mindjárt „murit csinál" és amikor megkérdezte tőle, hogy miért akar „murit csinálni",
azt felelte, hogy azért, mert az adótiszt felesége „elszerette töle a fiatalembert". Hasonlóképpen vallott egy városi számtiszt is. Ezután kihallgatták a fiatalembert. Rövid vallomást tett
a viszonvádra vonatkozólag. Kijelentette, hogy
a sértett hölgy vele nem üzent semmiféle goromba dolgot a kalaposnőnek. Erre a vádra
bejelentett többi tanú is hasonlóképpen vallott.
A biróság végül is bűnösnek mondotta ki rágalmazás vétségében a kalapszalon tulajdonosnőjét és 200 pengő pénzbüntetésre itélte. A kalaposnő az Ítélet ellen fellebbezést jelentett be.

IlireJc
fJi
Csütörtök. Rőm. kath. Paulin tvk.,
msm.
A Prot P a u l i n a A n a p kej 4 6ra
3 perckor, nyugszik 8 óra 1 perckor.
Somogyi-könyvtár köznapokon délelőtt 10-től
1-lg. délután 4-től 7-lg, a Városi Muzenm mindennap, vasár- és ünnepnap Is. délelőtt 10-tr fél 1-lg
van nyitva. Folyőiratcsere kedden, csütörtökön,
szombaton délután fél 5-IŐ1 fél 6-ig.
Egyetem] könyvtár (központi egyetem, I. emelet) nyitva vasárnapok kivételével mindennap.
Szegeden a gyógyszertárak közfii szolgálatot
tartanak: Lelnzlnger Gyula: Horváth Mihály-ucca
(telefon 13-52). Moldván Lajos Újszeged!. Vedres-ucca 1. (telefon 18-46), Nyilassy Ágoston Rómal-körut 22. (telefon 25-49), Salgó Péter Mátyás
király-tér 4. (telefon 12-96), Frankó Andor Dugonics-tér 1. (teleron 17-93), Zakar örökösök Valéria-tér L (telefon 16-95).
— 30-án: kisgyűlés. Bárányi Tibor főispán a
tőrvényhatósági kisgyülést 30-án délután
4
órára hivta össze.
— Pénteken választja meg a zákányi plébánost a kegyúri bizottság. A polgármester péntekre hivta össze a kegyúri bizottságot, amely
megválaszt ja a zákányi plébánia plébánosát.
Az uj plébánia megszervezésére vonatkozó
közgyűlési határozatot most hagyta jóvá a belügyminiszter.
— A rizs forgalmi adóváltsága és — „leltári
felvétel". A Szegedi Kereskedők Szövetségének
elnöksége a rizs után fizetendő forgalmi adóváltság tárgyában beadvánnval fordult a szegedi pénzügyigazgatóhoz. A beadvány arra hivatkozik, högv a városi forgalmi adóhivatal közegei a vonatkozó rendelkezésekkel ellentétben
megjelentek a szegedi füszerkereskedők üzletéhen és ott leltári felvételt eszközöltek. A városi forgalmi adóhivatal közegeinek eljárását
a szövetség elnöksége azért sérelmezi, mivel a
rendelet értelmében csak csupán bejelentések
lettek volna a kereskedők részéről eszközlendók. A kereskedők felfogása szerint azonban a
raktári készleteknek időelőtti felvétele esetleg
indok és jogalap nélküli zaklatásra és az időközben történt árusítás folytán előállott hiányok indokolatlan kutatására vezethet. A Kereskedők Szövetségének elnöksége kérte a
I>énzügyigazgatót, hogy a kereskedők panaszát
saját hatáskörében orvosolja.
Mély fájdalomtól megtörten leientjük
az egész rokonság nevében, hogy

Schmutzler N á n d o r

rövid szenvedés után, életének 65-ik évében — áldott jó lelkét, f. hó 18-án visszaadta a Teremtőnek.
A megboldogult földi maradványát f.
hó 22-én, d. u. 4 órakor helyezzük végső
nyugvóhelvére a Belvárosi temető kupolacsarnokából.
Á l d o t t legyen emiékel

A Schmutzler Család.

— A Rókusi Gazdakör vacsorája. A Rókusi
Gazdakör Péter-Pál napján rendezi meg szokásos
arstóvacsoráját. A kör vezetősége szerdán délelőtt
küldöttségileg jelent meg B a r a n y 1 Tibor főispánnál és dr. S o m o g y i Szilveszter polgármesternél, akiket meghívtak a körvacsorára.

B
AJAI A U T O B U / Z
minden nap d. u. % 4 órakor a Rudolf térről.
Térti jegy P 12.50 menetidő 2 yK óra.
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Az Idő

A Szegedi Meteorologial Obszervatórium Jelenti. Időjárási helyzet: A barometrikus maximum
az Azori szigeteken 770 mm, a minimum Anglián
7Ó0 mm. Jelentősebb esők a minimum körül voltak.
Szegeden a hőmérő legmagasabb állása 27.4
C, a legalacsonyabb 16.2 C. A barométer adata
nullfokra és tengerszintre redukálva reggel 758.3
mm, este 757.6 mm. A levegő páratartalma reggel
80 százalék, délben 54 százalék. A szél iránya délkeleti, illetve déli, erőssége 1—3.
Időjóslat a Délvidékre: Meleg idő, legfeljebb
helyi záporral.
A Meteorologiai Intézet jelenti este 10 órakor: Változóan felhős, meleg idő, helyenkint,
főként azonban nyugaton, esők és zivatarok.

Fehérnemüeket r.r°"6n

Vmélyholtbnn.

Klamtl tér 9.

nz.

vftBAroIhat.
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— Ankara műszaki igazgatója Szegeden. Érdekes vendég érkezett szerdán Szegedre. MimarMuallim S e m i h R ü s t e m Sefai, török épitésztanár, Ankara város műszaki igazgatója
magyar származású feleségével együtt. A fiatal
török mérnök, aki a budapesti műegyetemen
szerezte meg építészeti diplomáját, alitón érkezett Törökországból és ut jának cél ja London.
Délelőtt meglátogatta a polgármestert és Berzenczev Domokos műszaki főtanácsost, majd
dr. Pálfv-Budinszky Endre főmérnök kalauzolása mellett megnézte a város műszaki berendezéseit, az egyetemi épületeket és a Templomteret. Útját csütörtökön folytatja. Semih Rüstem kitűnően beszél magyarul.
— Szegedi diákgyorsirók sikere. A Magyar
Gyorsírók Országos Szövetsége most készült el
a budapesti országos- és a különböző vidéki városokban tartott kerületi gyorsiró versenyek eredményének bírálatával. A ponteredmények összesítése alapján a legelső helyre került a szegedi állami felsőkereskedelmi iskola és ezzel a győzelmével elnyerte a kultuszminisztérium vándordiját. Ugyancsak a szegedi felsőkereskedelmi Iskola
nyerte meg a vidéki legjobb iskola részére kitűzött
Traeger Ernö-vándordij védelmét is. A csapatversenyekben is győzelmet ért el a szegedi felsőkereskedelmi iskola, amennyiben a szegedi kerületi gyorsiróversenyen első dijat nyert valamenynyi versenyben.

valamint azok, akik hugysavas sók tulszaporodásában és köszvényben szenvednek, a termé*
szeles »Ferenc József« keserűvíz állandó használata mellett állapotuk enyhülését érhetik el.
Az orvosi gyakorlat számos kiváló férfia hosszú
megfigyelés alapián megállapilolla, hogy a
Fcrcnc József viz biztos és rendkivül kellemesen ható hasha|tó s ezért prostatabelegségek*
nél is ajánlják. A Ferenc József keserüviz
gyógyszertárakban, drogériákban és iflszerfizleiekben kopható.
B.1

MAKÓI HÍREK
Kerületi tüzoltótanfolyam kezdődik julius 3-án
Makón, Tarnay Ivor alispán felügyelete alatt. A
kéthetes tanfolyamon Csanád-Arad-Torontál vármegye területéről az önkéntes tűzoltó egyletek vezetői és tisztjelöltjei vesznek részt, mert a jövőben csak tanfolyamot elvégzett egyének lehetnek
tüzoltóegyesületi vezetők. A tanfolyam parancsnoka Démusz Endre makói tüzoltótiszt, előadói pedig: Lieszkovszky Vladimír, Démusz Lajos, Gulácsy János, Istók Zoltán, dr. Dobsa Lajos, Faragó
Mihály és dr. Szilágyi István.
A kontárok ellen hivatalos hirdetményt adott
ki Nikelszky polgármester. A hirdetmény felhívja
a város lakosságát, hogy szakmába vágó munkálatait kizárólag Iparigazolvánnyal ellátott iparosokkal végeztesse, mert a kontárral végeztetett
ipari munka hatósági eljárást von maga után amellett. hogy az iparos adófizetési kötelezettségeinek
eleget tesz, munkájáért felelősségre vonható, a
kontár viszont mindkettő alól kibúvik.
— A szegcdi faipari szakiskolán (Szent Györgytér 7.) a nyilvános vizsgák junius 24-én, szombaton délelőtt 8—11-ig lesznek. A vizsga után nyílik meg a rajzkiállitás, mely 25-én este 6 óráig díjtalanul megtekinthető. Látogatókat szívesen lát az
igazgatóság.

Vigadóban ma lánc!
— Jubileumi ünnepség. A Keresztényszociális
Szakegyesületek szegedi kerülete a „Viszfaang"
Dalkör közreműködésével junius 29-én délelőtt fél
11-kor a rókusi elemi iskola tornatermében Giesswein Sándor emlékére jubileumi ünnepséget rendez.
x Elastrico fürdőruha Lampel és Hegyinél.
— Felkérem azokat, akik az 1928. tanévben a
Margit-uccai polgári IV/a. osztályát elvégezték,
hogy f. hó 25-én délelőtt 10-11 óra kőzött az iskola tornatermében jelenjenek meg Holtzer Erzsébet.
300
x Közeledik a nyári vakáció és felmerül a kérdés: hova menjünk a nyáron. A felelet: a Bécs
melletti Baden világhírű gyógyintézetébe, a Gutcnbrnnn szanatóriumba. A legideálisabb nyári
tartózkodás egészségesnek, betegnek egyaránt.
Hatalmas park. Saját kapánák a badeni strandfürdőben. Magyar orvosok. Hires diétás konyha.
Szórakozások. Szivosztály.
x Elastrico fürdőruha Lampel és Hegyinél.
— Lugkövet ivott. K o p p Ferenc szentmihálytelekl gazdálkodó két esztendős kisleánya szerdán
délelőtt lugkőoldatot ivott. A mentők súlyos állapotban a közkórházba szállították. A szülők ellen megindult az eljárás.
— A Színházi Élet uj számában John Van Druten, a „Mindig lesznek Júliák" szerzőjének budapesti látogatásáról közöl érdekes képes cikket, Hatvany Lili színházi levele, az Európabajnokság női
résztvevőinek nyilatkozatai Budapestről, stb. stb.

Filléres árak
A NAGY/TRANDON!
Fürdőjegy felnőtteknek
20 fillér
Fürdőjegy gyermekeknek
14 fillér
Idényjegy felnőtteknek
7 pengő
Idényjegy gyermekeknek
5 pengő |
Olcsó kabinbérlet, motorközlekedés, vendéglő, cukrászda.
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Anyarozsot
főleg a lábon álló rozsból szedettet és

kOrlsbogarot
minden mennyiségben a legmagasabb
árban v á s á r o l D r . M I K L Ó S
Gyógynövénynagy kereskedés rt. Budapest, V., Vilmos császár u. 6. Tel. 805-77.
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/Isolvasó
A Zsóíér

rovata
uccai Járda

Mélyen tisztelt Szerkesztő Ur! Közérdekre
való tekintettel szíveskedjék e sorok részére
„Az olvasó rovatá"-ban helyet adni.
Tűrhetetlen az az állapot, ami manapság
egy jelentős forgalmú uccában, a Zsótér-uccában végbemegy. Az ucca kövezete miatt nemrég több panasz hangzott el, azonban — hiába. Egy reménységünk maradt, hogy ha majd
a szép, száraz időjárás beáll, a jardára (a
gyalogjárdára!") szokott jármüvesek némelyike
mégis akceptálni fogja a fennálló rendelkezéseket és a járdát felcseréli a kocsiúton való
közlekedéssel. Tévedtünk! A szép idő még
nem következett be, — a járókelők testi épsé;ére és a gyalogjárdákra nézve. Szinte csodáatos, hogy eddig komolyabb szerencsétlenséek nem történtek. Mindennapos eset, hogy a
apukon kilépőket, vagy a Maros-ucca sarkán
előbukkanó járókelőket a járdán haladó jármüvek el nem ütik. Ha már a város nem áldcz annyit, hogy inségmunka keretében legalább az utburkölatot járhatóvá tegye azáltal,
hogv a jelenlegi kőburkolatot fel szedeti és
újból, helyesen lerakatja, biztosítsa legalább a
közönség testi épségét és intézkedjék, hogy a
szabályokat betartsák itt is. Vagy enged je
meg a mérnökség, hogy biztonságunkat és járdáink épségét karókkal, lépcsőkkel, vagy kerékvetőkkel védhessük meg.
Hálás tisztelettel: Sz. S.
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M ű v é s z e t

A színházi iroda hirei
Pénteken Naplemente előtt, Deréky JAno» buesutelléptével. Pénteken este mutatja be a színtársulat G. Hauptmann remekmüvét elsőrendű
szreposztásban. A péntek esti bemutatón búcsúzik el a szegedi közönségtől Deréky János. A darab főszerepeit: Könyves Tóth Erzsi, üti Giza,
Várhalmy Irén, Csellé, Lázár, Sötét, Oláh és
Szabó Játszák.
Bonrdet legszellemesebb vígjátékát a G y e n g e
n e m-et szombaton este mutatja be a színtársulat.
A darab főszerepeit: Könyves Tóth Erzsi, Pallay,
üti, Várhalmy, Rásó, Lázár, Cselle, Bellák, Sötét
és Szabó játszák. A Gyenge nem előadását csak
felnőttek nézhetik meg.
Vasárnap délután filléres helyárakkal ismétli
meg a színtársulat a Gyenge nem előadását. A
délutáni előadásra is csak felnőttek számára ad
jegyet a szinházi pénztár.
Horváth Böske és Bellák Miklós vasárnap este
a K i s kadét-han búcsúzik a szegedi pubiikumtól. A darab többi főszerepét: Pallay Mand, Várhalmy, Cselle, Lászlóffy, Oláh, Marinkovics, Szabó és Csonka játszák.

SZAHAK AVANESIAN
szőnyegkereskedő, szőnyegjavitó és mosóintézete
B U D A P E S T , E S K Ü U T 6. S Z .
Szegeden Pulcz tábornok ucca 7. szám
alatt vállal megbízásokat garantált művészies szőnyeg javitásra és mosásra, valamint
szőnyegmégvételre és eladásra.
287

A

D é l m a g y a r o r s x d g

r e g é n y e

Tégyamifalc ar§i
Benedek Marcell
34
Nem igen kapott őszinte választ Legtöbben attól féltek, hogy ebben a kérdésben
barátságos eltanácsolás lappang — már pedig, aki 1930 nyomorúságos esztendejében
megkapta itt a maga biztos kalácsát, semmiféle élményért nem volt hajlandó lemondani
róla. Dévényi Mátyás sem.
De voltak olyanok is, akik nevettek az „élmény" emlegetésén .Tájképfestők, akik reggeltől estig a Bükkben barangoltak s azt állították, hogy itt egy életre el vannak látva
témával. Írók és mindenféle művészek, akik
Elefántcsont-toronynak nevezték Tégyamitakarszot és irtóztak a mindennapi élet tülekedésétől.
Kálmán mégsem nyugodott s a fiataloknak szegezte a kérdést nem akarnának-e egy
időre kiröpülni a világba. — Mint Tégy amitakarsz ösztöndíjas növendékei, — tette
hozzá.
Erre bizony akadt vállalkozó elég. Sorrendet kellett megállapítani, hogy egyszerre fiatalok nélkül ne maradjon a ház. S ekkor
támadt a nyomorúságot közelről ismerő Tasnádi Máriának az a gondolata, hogy egy sereg itthon vagy külföldön nyomorgó tehetséges diákot is meg kellene tenni Tégyamitakarsz gondoktól megszabadított kültagjává.
Ezt a gondolatot Mikós azon melegiben belopta Kálmán agyába s csodálatos módon
még a szokásos első ellenállással sem kellett
megküzdenie.
Minderre nem tellett már a vagyon
kamataiból. Kálmán hozzányúlt a tőkéhez
is. Mr. Kassai egyre sűrűbben és egyre kétségbeesettebben jelentette nagy amerikai és
európáí bankok bukását. Az emberi előrelátás szerint lehető legjobban elhelyezett pénznek három hónap alatt majdnem tizedrésze
elveszett. Kassai kezdte már áttolni a tőke
egy részét olyan országokba, ahol őrzési dijat kellett fizetni érte- Legszívesebben az
egésszel ezt tette volna, de akárhány banktól könyörgő leveleket kapott ha egyszerre
meg akarja mozdítani az egész összeget,
i. egbuktatja őket.
Kálmánt felbőszítette az a gondolat, Hogy
a dologtalanságra itélt milliárd elolvadhat és
senkinek sem lesz haszna belőle. Hiszen már
most eltűnt annyi pénz, amennyiből Tégyamitakarszot kétszerakkorára lehetett volna
építeni!
— Akkor hát égessük két végén a gyertyát, — mondotta Mr. Kassainak, — meglássuk, melyik felén ég le hamarabb.
így kapott 3 0 0 magyar diák fejedelmi
ösztöndíjat. Azoknak a száma pedig, akik
Mr. Kassai irodájához fordultak pénzbeli segítségért, már a százezer körül járt s az apró
segítségek ömlöttek, ömlöttek egyre, szerteszét az országba•
Tégyamitakarsz
műtermeiben,
dolgozószobáiban, a szemközt levő műhelyekben és
laboratoriumokban ezalatt egyre folyt a
munka. Az előadótermet alig lehetett szellőztetni az egymást követő előadások között. Találmányok, könyvek, képek, szobrok
indultak útnak Tégyamitakarszból. Bonczai
párhuzamosan előkészített darabjaiból kéthetenkint rendezett premiert s mert sokan
voltak, akik szivesen megnéztek háromszor
is egy darabot, a színház minden harmadnegyednap játszhatott. A többi estét hangversenyek vagy cenzurátlan mozielőadások
foglalták el.
Egy műhely állt csak üresen: Sárréti Kálmáné. A gazdának nem maradt ideje, hogy
akár egy napig is egyetlen gondolatra kon-

centrálja minden erejét. Ha ráért Tégyamitakarsz ügyeitől: valamelyik társalgóba ült
be. Lassankint bele mert már szólni a vitákba. Azon vette észre magát, hogy nem is
olyan boszorkányság ezeket a műszavakat
megérteni és a maguk helyén használni. Ugy
látszott, hogy iró- és mövészvendégei igazán sokat adnak a véleményére.
Ellátogatott a műtermekbe is és egyre bátrabban kritizálta a készülő müveket.
— Csodálatos, micsoda művészi érzéke
van! — hallotta tizszer is egy nap.
Különös: Storm, akivel most is majd minden este együtt vacsorázott, egy szóval sem
hivta a műtermébe. Nem is beszélt arról,
hogy min dolgozik, — vagyis egyáltalán
nem beszélt. Alicetól tudta Kálmán, hogy
mostanában ismét minden délelőtt ő áll modellt neki.
— Mi lesz a cime a szobornak? — kérdezte.
— N e m tudom. Frédi beigazít, mint egy
bábot, de nem szól hozzám. A pózról itélve
én Vámpírnak nevezném el. De már tul van
a realisztikus stádiumon és semmihez sem
hasonlit a világon, legkevésbé hozzám. Nézze meg egyszer. Csak azt nem tudom, minek követeli meg, hogy ott álljak abban a
keserves pózban és minek nézeget rám, miközben azt a furcsa valamit gyúrja:
Egy délelőtt aztán Kálmán csakugyan Benyitott Storm műtermébe.
Először a modell fo#ta meg a tekintetét:
(Folyt, kőv.)
Felelős szerkesztő: PÁSZTOR JÓZSEF.
Nyomatott a kiadótulajdonos Bélmagyarország
Hírlap- és Nyomdavállalat Rt. könyvnyomdájában
Felelős üzemvezető: Klein Sándor.

HOFBOUER TESIVEREK
könyvelés ellenőrzés. BUDAPEST, IV.
MUZEUM KÖRÚT 7. Telefon: 8 9 - 7 - 5 7 .
Könyvelés vezetése, betanítása, adómérleg»
társas, örökségi elszámolások elkészítéseA d ó és egyéb v i z s g á l a t eseténf
e l l e n s z a k é r i A1
közreműködése stb. (Szanálási tervek kidolgozása és végrehajtása.
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HUttl Tivadar

porcellángyéros

és

nagykereskedő,

Budapest, V. Dorottya ucca 14. sz.
óbudai porcelángyárának készítményei
(étkező-, teás. stb. készletek) a legjobb külföldi gyárakkal ugy árban mint minőségben
felveszik a versenyt.
Kívánatra mintákkal és árajánlattal készséggel B
szolerálok.
ti H

olvashatja
a Délmagyarországot

Ingyen

mert v i s s z a k a p j a elköltött
pénzének 5%-át, ha takarékossági szervezetének üzleteiben szerzi be szükségleteit.
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Sport

jelenleg a norvég-turán az amatőr válogatott kapuját védi —, levelet intézett klubjához, amelyben
bejelenti egyesületéből való kilépését. Kucsmikot
— hír szerint — a Bocskay fogja leszerződtetni.
FC vezetősége csütörtökön este 9 óraA Szeged FC sorsolása az u| korAaSzeged
Ka-ss-szállóban ülést tart, amelyen a szervezkedési és szerződtetés! ügyek kerülnék megvitaszezonra
tásra.
A PLASz intézőbizottsága legutóbbi ülésén
Pick Lajost, dr. Bach Lászlót és Szigeti Imrét
kisorsolta az első liga jövő évi bajnoki pro- ajánlotta a Szeged FC a PLASz-nak a tanácsba
gramját. Az őszi szezon augusztus 27-én kez- való beválasztásra.
dődik és december 10-ig tart. A tavaszi forduBoross József startja az angol bajnokságoklót február 18-tól május 7-ig be kell fejezni a
római futballvilágbajnokság miatt A sorsolás ban. Sürgönyileg nevezte a KEAC bajnokatérdekessége az, hogy az őszi fordulóban több létáját a julius 9-én Londonban megtartandó
csapat ellenfele ellen mindkét mérkőzését le- angol bajnoki viadalra. Boros az utóbbi hetekjátsza. A véletlennek és a nagycsapatok pálya- ben nagy forma javuláson ment keresztül és
politikájának tudható be, hogy a Szeged FC- ösmerve nagy küzdeni tudását és kiváló képességeit, reméljük, hogy a nagy versenyben
iiok összes Szegeden tartandó „nagy" mérkőzést! a tavaszi szezonra maradnak. A Szeged FC méltóan fogja Szegedet képviselni. Boros a
a következő sorsolást kapta az őszi fordulóban: második szegedi atléta, akit egyesülete kiküld
angol bajnoki viadalra. Évekkel ezelőtt
Augusztus 27: Szeged FC—III. kerület.
Orbán Ferenc képviselte Londonban a SzAKSzeptember 3: Budai 11—Szeged FC.
ot. Orbán akkor második helyezést ért el EuróSzeptember 10: Ferencváros—Szeged FC.
pa ezen legklasszikusabb atlétikai viadalán.
Szeptember 24: Szeged FC—Attila.
Október 8: Újpest—Szeged FC.
Október 15: Szeged FC—Nemzeti.
Október 29: Somogy—Szeged FC.
November 5: Szeged FC—Kispest.
November 12: Bocskay—Szeged FC.
November 19: Szeged FC—Phöbus.
November 26: Hungária—Szeged FC.
Budapesti értéktőzsde zárlat. Az értéktőzsdén
December 3: Szeged FC—Somogy.
ma megszűnt a tartózkodó hangulat és a gyengébb
December 10: Nemzeti—Szeged FC.
ir^yzat, és valamivel barátságosabb hangulat kerekedett felül. Már nyitáskor a tegnapinál magaTavaszi forduló.
sabb árfolyamok voltak érvényben és ez a javulás
egyes papíroknál, amelyek az előző napokban jeFebruár 18: Szeged FC—Újpest. Február
Sfc Attila—Szeged FC. Március 4: Szeged FC lentős árveszteséget szenvedtek, főleg a Fegyver- -.Ferencváros. Március 11: Szeged FC—Budai nél, továbbá az Urikányi részvényeknél tovább
11- Március 18: III. kerület—Szeged FC. Április folytatott. Élénkebb forgalom fejlődött ki a cukor
te Szeged FC—Hungária. Április 15: Phőbus értékekben, a gummi részvényekben és a «rénpapi- -Szeged FC. Április 22: Szeged FC—Bocskay. rokban. A barátságos hangulatot a berlini gyeniJájus 7: Kispest—Szeged FC. Pályaválasztó ge árfolyamok sem befolyásolták. Az élénkebb üzleti tevékenység a tőzsdeidő végéig eltartott. A
i z előlálló egyesület.
fixkaraatozásu papírok piacán is magasabb árfoOömöri Tibor, a KEAC jobbbal íja az SzTK— lyamok kerültek felszínre és a kereslettel szemi kEAC-mérkőzés óta, — amikoris olyan szeren- ben megfelelő kínálat nem mindig jelentkezett és
csétlenül futott össze S z é l p á l Ferenccel, hogy ezért a forgalom csekély volt. A hadikölcsön címnz SzTK-játékos sipcsonttörést szenvedett, nem letek ujabb árnyereséget értek el. Magyar Nemfutballozik. Beavatott körökben azonban ugy tud- zeti Bank 131, Első Magyar Altalános 400, Magyar
Francia 49, Első Budapesti Gőzmalom 12, Hungáják, hogy Gömöri Ismét aktivitásba lép és a keddi
ria 7, Bauxit 22, Cementia 127, Magyar Asphalt 7,"
SzAK—KEAC mérkőzésen elfoglalja régi posztját
MAK 317.5, Nagvbátonyi 20, Salgó 22.1, Urikányi
az egyetemi csapatban.
Rendkívüli intézőbízotlsági ülés Beneda sze- 38.15, Glóbus 21, Fegyver 57.5, Ganz 9.8, Láng 17.9,
Nasic 69.5, HÉV 40, Nova 18.25, Trust 79, Délcukor
replése miatt. Megírta a Délmagvarország, hogy
a SzAK megóvta a KEAC—CsAK mérkőzést 68.75, Magyar cukor 75.75, Stummer 10, *KrauszB e n e d a szereplése miatt. Az ügy sürgősségé- Moskovics" 61, Gschwindt 95.5, Szegedi kenderfore való tekintettel, — miután a jövő héten már nógyár 15.25, Győri textil 40, Pamutipar 36, Hunaz alosztálydöntőt kell lejátszani — a DLASz gária műtrágya 7.8, Felten 100, Ruggyanta 23.6.
Vasúti foroalmi 16, Telefongyár 5.1, Allampénztárcsütörtök este 6 órára rendkívüli intézőbízottsági ülést hívott össze. Az ügy érdekességéhez jegy 1918 évi 0.19, 1917 évi 0.20, Főv. köles. 1914.
évi 36.25, 1927. évi 31.75, Hadikölcs. 6 százalékos
tartozik, hogy a SzAK és a két makói csapat
1—5
kib. 0.40, 6—7-es 0.32. 5.5 százalékos 2—7 kib.
régebbi óvását, — amelyet az egyesületek szintén Beneda szereplése miatt nyújtottak be a 0.32, 4—5-ös 0.30, 8-as 0.31.
DLASz-hoz — elutasította az intézőbizottság,
Zürichi deviza zárlat. Páris 20.385, London 17.60
de határozatában indokoltnak találta az óvást Newvork 421.50, Brüsszel 72.425, Milánó 27.15, Madés ezért az óvásdijat visszautalta az egyesüle- rid 43.90, Amszterdam 208.15, Berlin 122.90, Bécs
teknek. Nagy érdeklődéssel várják a rendkí(hiv.) 73.15, (silling) 57.12, Prága 15.42, Varsó 58.05
vüli intézőbizottság határozatát.
Belgrád 7.00, Bukarest 3.08.
A szőrejd Rákóczi—Szentesi TE második oszMagyar Nemzeti Bank hivatalos árfolyamjelentályozó mérkőzést, — amelyet a szőregi csapat 3:1
arányú vezetése után a második félidő 35. percé- tése. Angol font 19.50-19.90, dán kor. 86.40-87.60,
ben zivatar miatt félbe kellett szakítani —, a belga 79.16—79.74, cseh korona 16.93—17.05. dinár
DLASz intézőbizottsága az elért eredménnyel Iga- 7.20-7.70, dollár 462.00—472.00. kanadai dollár
nolta. így a jövő szezonban az SzTE lesz az első 412.00—424.00, svéd korona 99.90—100.70, hollandi
«»sírtAly uj tagja, mert az előző osztályozómérkő- forint 230.10—232.30. lengyel zlotv 64.35-64.85. leu
zésen 5:0 arányban győzött a Rákóczi ellen. A két 340-3.44, leva 4.00—4.26. Ura 29.90-30.20. franmérkőzés után egyforma — 2—2 — pontszámmal, cia frank 22 30-22 50. német márka 135.70—136 60,
(Te jobb gólaránnyal a szentesi csapat jogosult az norvég korona 9820-99.20. osztrák schilling 77.50
—80.50. svájci frank 11070—111.70
®!sö osztályban való szereplésre.
Budapesti terménvtfizsde hivatalos árfolyamai.
Az Újpest—Juventus középeurópai kupamérkőzést csütörtökön a Hungária-uti nálván tart- Buza tiszai 11.45-12.20, 77-es 11.70-12.50, 78-as
11.95—»12.70, 79-es 12.20—92.95, 80-as 12.30ják meg. Az Ujpst a következő felállításban
13.05,
felsőtiszai és jászsági 76 kg-os 10.55—10.75,
látszik: Hóri — Sternberg, Futó — Szalay,
Szűcs, Sáros — Pusztai, Avar, Jávor, Déri, P. 77-es 10^70—10.90, 78-as 10.90—11.10, 79-es 11.05Szabó. A Juventus összeállítása a következő: 11.25, 80-as 11.20—11.40. Pestvidéki ro:;s és egvéb
(Combi — Rosetta, Calligaris — Varglien, Monti, 5.10—5.15, takarmányárpa I. 8.30—8.50, felvidéki
llfcertolini — Sernagiotto, Varglien, Borell, Fer- sörárpa 11.00-13.00,' zab I. 7.90-8.10, tiszántúli
ivari, Orsi. Az olasz csapatban hét válogatott ját- tengeri 760-7.70. korpa 5.15-5.25.
Csikágói terménytőzsde zárlat. Irányzat sziOzik.
Az UTC—Vasutas 3:3 arányban eldönt etlenül lárd. Buza juliusra 74.75—hétnyolcad (75.25—ötvégződő mérkőzést — mint ismeretes —, a Vas- nyolcad), szeptemberre 80 egynyolcad—egynegyed
Utas megóvta azon a címen, hogy a mérkőzést ve- (77.25—ötnyolcad), decemberre 82 ötnyolcad—háromnegyed (80 egynyolcad—egynegyed ) Tengeri
iiető F r a n k é i biró rosszulléte miatt nem volt
juliusra 47.75 (46 egynyolcad), szep'emberre 52
pra a mérkőzésnek. A DLASz intézőbizottsága
(50), decemberre 56 egynyolcad (53.25). Zab julegutóbbi ülésen foglalkozott az óvással, döntést
még nem hozott, hanem ugy határozott, hogy át- liusra 33 (31.75), szeptemberre 34.75 (33.25), decemír a Biró Testülethez és az ÜTC-hoz, hogy az ügy- berre 36 ötnyolcad (35 egynyolcad). Rozs juliusra 65.75 (63 hétnyolcad) szeptemberre 69 (66 75),
ben tegyék meg véleményezd javaslatukat.
Kucsmik. a békéscsabai Előre kapusa, — aki decemberre 72.75 (—).
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Apróhirdetések
Kezdő
varrólányokat
felveszek
Potuschnik
Kamilla, Bódogh Jáno.
u. 3., Honvéd tér.

BÚTOROZOTT

SZOBÁK -

Bútorozott
szobát

Ha megbízható
szorgalmas házmesterpárra van szüksége, teljesen díjtalanul közvetítem, előjegyzésben kívánság szerint. 300

LAKÁS1

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

Német kisasszonvt l-re
felvszek „Perfect" jel.

Szépen bútorozott különbejáratu szoba kiadó. Feketesas u. 22, 1.2
Különbejáratu uccai bu
torozott szoba
fürdőszobahasználatlál azonnal is kiadó. Polgár ucca 8.

833S9XQ3EI

Házat

MÜLLER

Újszegeden két egyszobás vagy egy háromszo
bás magánház kerttel,
viz, villannyal a hidfőnél aug. l-re kiadó. —
Népkertsor 13.

Foglalkozás
Elsőrendű
s1
kárpitosmunkák
készítése és javítása. RaklAron:
Rekamiék, garnttnrák, modern
totelek, otlománok. Olcsó árak!

Szedres! »olelÄgy.

Modern torma, könnyön kiszelhető, kényelmoa, legolcsóbb P 98

Szedrest kárpitosnál
Szt Mihály n. 1. Fodor n. sarok

Deutsches
Fraulein
sudit Vormittags- ode
Nachmittagstelle zu
Kindern
geht
auch
Tagsüber ist auch zur
Hauslicher arbeit gerne
bereit. — Unter „Österreich."
Hölgyfodrsázt felvesz
Somogyi Ferenc Petőfi
Sándor sugárut 67.

Mindenes
leány

jó bizonyítvánnyal felvétetik felvétetik, Mülhoffer
ékszerész,
Széchenyi-tér
9. Jelentkezés 10 órától.

Gépírást a legpontosabban vállalok „Olcsó és pontos4' jeligére

ucca

felvétetik B O R B É L Y böröndösnél Fekete.au ncca 21. szám
alatt. — Jelentkezni lehet reggel 7-töl.
309

havi

80
1• * -

Délmagyarország
apróhirdetései utján

cipőiét

3 szobás
komfortos
modern lakás újonnan
mázolva és festve aug.
l-re kiadó, háztulajdonosnál Bocskay ucca 9
szám.

Havi

HASZNÁLT
bútort, ruhát és a
háztartásban felesleges tárgyakat jól
értékesít a

Belváros legoiosóbb cIpójavitA*
özemében 1 Rossz gazdasági v i szon
vok miatt
miatt njeglopí
meglő
szonyok
olcsó árak
Tisza L a j o s
körnt 20 sz.
(Gróf-palota)
281

legkönnyebben e!
adhat vagy vehet,
ha meghirdeti a
Délmagyarország
apróhirdetései között

Kifutó

ADAS-VÉTEL

DUGASZ
F E S T ,

199

T I S Z T I T
legszebben és a legolcsóbban I
l l l e l : Károlyi u. 3.
Ipartelep:
Tápéi a. 7. Tel. 30-78

Gallértisztitás 8 fillér

ü t W M J T M
Intelligens, csinos, állásban W ö 20 éve« leány férjhez menne jó*
állású intelligens, jómegjelenésű uri fiúhoz
„Harmónia" jeligére.

KÜLÖNFÉLÉK
Kenyér elsőrendű hófehér
kilója 28 fillér, fehér csemegerozs kilója aOfillér.
Az árak egészben értendők. Forgó siitőde, Pásztor
u. 33. Alsóváros.
«8

Régi fürdöruháláf

ne dobja el, mert csekély pénzért
TABORÓSSYNÉ kötődéje kijavítja. Arany János u.
Gróf palota.
230
Gyakorlattal biró tenniszpartnert keres 18
éves urileány. „Sportbarát" jeligére.
Mindenféle ácsmunkákat
azonkívül
sportcsónakokai olcsóért készítek.
Kiss Imre, Liszt u. 4. sz.
Fess,
csónakpartnert
keres vidéki csinos urileány „Kleopatra" jel.
B Ü R E T
és vászoröltöny szakszerű
tisztítása legolcsóbban, gallérüs/tltás tükörfényesre
osak a

" H A T T Y Ú "
R-őzrooBod&ban, Takaréktár r,f q.

fillér és

pengő

az előfizetési «111

a DÉLMAGYARORSZAO
kölcsönkonyviáróban

