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Tragikus sorrend
Világtraeédiaszámba menő katasztrófa lenne, — ezekkel a szavakkal kezdődik az amerikai elnöknek üzenete, mellyel a halálos döfést megadta a végelgyengülésben szenvedő
londoni konferenciának. Világtragédiaszámbamenő katasztrófa lenne, — mondja az amerikai üzenet, — ha a londoni konferencia
igazi feladatairól figyelmét néhány állam valutastabilizáló kísérleteire forditaná. De, azt
gondoljuk, világtragédia válhatik abból is, ha
a londoni konferencia eredmény nélkül oszlik szét.
Nincs senki, ald az arany és a papír mai
harcában igazságot tudna tenni. Az államok
érdekei nem ugyanazok, érthető tehát, ha
nem egyformán védekeznek. Az az állam,
amelyik bevitelre szorul, másként akarja szabályozni valutáját, mint az az állam, amelyik
exportálni szeretne. Az az állam, amelyiknek
követelései vannak, más rendezésben látja
érdekeinek védelmét, mint az adósok állama.
Más valutáris érdekei vannak az agrár- és
más a merkantil-államoknak. Az egyik stabil
valutát akar, a másik ragaszkodik az aranyalaphoz. Az egyik az aranynak, a másik a hitelnek fedezetét követeli. Amig nincs egységes gazdálkodási terv, addig érthető, nogy
nincs egységes erejű valuta. Amíg szétdarabolt, egymástól mesterségesen elzárt földdarabokon a szükséglet mértékére való minden
tekintet nélkül folyik a gazdálkodás, amig a
leglazább együttműködésre sem képesek az
országok, melyek egymás szükségletét igyekeznek kielégíteni, addig a legtermészetesebb
— a természetellenes állapot.
Az igaz, hogy amíg a valuta nem stabil, addig nem lehet stabil a gazdasági helyzet sem,
ámde — s ebben igazat kell adni az amerikai
üzenetnek — a romló valuta a romlott gazdasági helyzetnek következménye s ha a valutát meg akarják javítani, akkor elsősorban a
gazdasági élet anarchiáját szüntessék meg.
Az okozati tüneteket nem lehet gyógyítani
addig, amig a betegség-ok fennáll. Nem a
pénz betegsége tette beteggé a gazdasági
életet, hanem a gazdasági élet betegsége terjedt át a pénzre is. Amig hiánytalanul állnak
fenn azok a tényezők, amelyek a gazdasági
élet válságát felidézték, addig botorság lenne csak a pénz gyógyításával foglalkozni. Az
a világtragédia, amikor minden jószándékot
és minden energiát — nem az igazi baj megszüntetésére, hanem tüneti kezelésre akarnak felhasználni. Elvégre, ennek a világnak
nem arany kell és nem papírpénz után áhítozunk, hanem béke, kenyér és munka kell. El
tudunk képzelni egészséges gazdasági rendszert aranyalap nélkül s láttuk már nem egy
riasztó példáját és bizonyságát annak, hogy
az aranypénz magában véve nem teremtette
meg a gazdasági élet rendjét.
Ahhoz nem kell aranyalap, hogy a vámhatárokat lerombolják. Ahhoz nem kell aranyalap, hogy helyreállítsák a gazdasági egységeket. Ahhoz sem kell aranyalap, hogy szabaddá tegyék a nemzetközi forgalmat. Talán
a liberalizmus aranyalapja kell mindehhez,
de nem az az alap, amit a páncélpincékben
őrzött aranyrudak teremtenek meg. Ahhoz
sem kell aranyalap, hogy Középeurópa politikai térképét újrarendezzék a munka, a termelés és az élet igényeinek kielégítésével. A
^pzdasági szabadság helyreállításához sem
aranyalap kell, csak azoknak az intézkedések-
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nek és intézményeknek' lebontása, melyele a
szabadforgalom és szabad árucsere útjában
állnak.
Rengeteg teendőt lehetne végezni a világgazdaság válságának leküzdésére aranyalap
nélkül is s mindez a tevékenység erősítené
a pénz belső erejét s megszilárdítaná azt a
bizalmat, ami talán még az aranynál is szilárdabb alapja a pénznek. A gazdasági élet szanálása, az anarchia leküzdése, a gazdasági
szabadság helyreállítása, nagyobb gazdasági
egységek megteremtése mind-mind fokoznák
a pénz belső erejét. Aranyalapra csak válság
idején van szüksége a pénz stabilitásának,
ha nincs válság, akkor a gazdasági élet rend-

Roosevelt
.Amerika
(Budapesti

je is szilárd alapja a bankjegynek. Ha egészségessé teszik a gazdasági életet, egészségessé válik a pénz is, de hiába fizetünk aranyban,
ha a gazdasági élet romokban hever.
Ne sorrendi tárgyalást tartson a londoni
konferencia, mert a sorrend felett csak azok
vitatkozhatnak, akik meg akarják hiusitani a
konferencia sikerét. A pénz majd meggyógyul magától, gyógyítsák ők a halálos beteg
világgazdaságot. Gyógyítsák gyorsan, mert
nemsokára nem lesz különbség orvos és beteg kőzött s egyforma áldozatai leszünk a világtragédiának akár aranyágyban fekszünk,
akár papírhulladékra hajtjuk le meggyötört
testünket.

ujabb

üszeneie

színién
az aranystandard
stabilizálására
de az idői maqa
választja
meg"
tudósítónk

telelonjelentése.)

Lon-

donból jelentik: Az éjszaka folyamán közzétették Roosevelt elnöknek a valuták stabilizációja kérdésében adott ujabb válaszát, amely lényegében teljesen azonos a régivel és csat azt
magyarázza azzal, hogy az Egyesült Államok
álláspontja szerint a valutákat addig nem lehet stabilizálni,
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peng«. - Egye« a r A m Ara h«lkOznap 12, vatár- «* Ünnepnap ZO Itll. HlrP*M»ek felvétele tarifa «zerlnt Meg|e.
leni«* h é « « klv«lel«vel nanonta reggel

amig az árnivó

nem

stabilizáló-

dott. Ezt kívánja a mezőgazdaság és % kereskedelem érdeke K Roosevelt ujabb válasza

törekszik

hangoztatja azt is, hogy Amerika szintén ez
aranystandard

stabilizálására

törekszik,

de

fenntartja a jogot magának arra. hoev az időt
maga válassza meg.
Londonból jelentik: H u l l és M o l e y este
hosszasan tanácskozott MacDopalddal és Bonnet-val. Bonnet távozásakor kijelentette a francia újságíróknak, az amerikaiák belátják, hogy
az értekezletet mostani alak iában nem lehet
folytatni.

Interpellációi nap a képviselőházban

Elénk napirendi vita - A Wolff-párt megrendezi a betiltott
legitimista vacsorát
(Budapesti tudósítónk teletonjelentése.) A parlamentben szerdán érdeklődéssel figyelték a keresztény párt körüli eseményeket A Wolff-párt
tagjainak egy része kifogásolta, hogy A p p o n y i
György a keddi napirendi vitában magáévá tett«
Weltner szociáldemokrata képviselő napirendi ittditványát és emiatt a szerdai értekezleten éles vita indult meg. Miután azonban a kifogásolók 1*
helyeselték Apponyi felszólalását és csak a szociáldemokrata indítványhoz való csatlakozást kifogásolták, az incidens elsimult
A délután folyamán pártelnöki konferencia
volt, amelyen E r n s t Sándor kifogásolta, hegy a
szombathelyi beszámolón a párt ket tagja nyílt ellenzékbe vonulásról és ellenzéki szervezkedésről
beszélt. Z i c h y János kifejtette, hogy a vidéki
szervezkedésre vonatkozó megállapodás* nem a
kereszténypárt, hanem a kormánypárt szegte meg.
Végfii annak szükségességét hangoztatta, hogy a
párt a parlament nyári szünete alatt erélyesen
szervezkedjék
Az ülésen E r n s t Sándor bejelentette, hogy a
főkapitány által betiltott legitimista, vacsorát a
kereszténypárt fogja megtartani és az erre vonatkozó intézkedések már meg is történtek.
A kormányzói jogkör kiterjesztésére vonatkozó
javaslat vitája valószínűleg csak pénteken fejeződik be, mert az eredeti tervtől eltérően, több felszólaló iratkozott fel. A javaslat ellen F a r k a s
Tibor beszél, míg a kormánypárt vezérszónoka
I l l é s József lesz. A javaslat ellen szólalnak fel:
G r i ge r Miklós, P a 11 a v i ci n i György, F r i e dr i c h István, B u c h i n g e r Manó és G y ö r k i
Imre; a javaslat mellett W o l f f Károly, D é s i
Géza, E c k h a r d t Tibor és Z s i l i n s z k y Endre.
A képviselőház szerdadélutáni ülésének részleteiről a következő tudósitást adjuk:
Az ülés elején Almásy elnök javaslatára elhatározták, hogy a solymári bányaszerencsétlenség megmenekült jeinek és az elveszettek

hozzátartozóinak a képviselők legközelebbi illetményeiből fejenkint 4—4, összesen 980 pen
gőt juttatnak.
Ezután harmadszori olvasásban elfogadták
a bányahatósági jogkör átruházásáról szóló
javaslatot, majd elfogadták a szeszcsempészet
megakadályozására vonatkozó finn—magyar
egyezményről szóló javaslatot
Az elnök ezután javasolta, hogy a legközelebbi ülést csütörtökön délután 5 órakor tartsa
a Ház és annak napirendjére tűzzék ki a kormányzói jogkör kiterjesztéséről szóló javaslatot
Az elnök javaslata körül élénk
napirendi vita
volt, amelyet F a r k a s Elemér inditott meg.
Szóvátette a miniszterelnöknek az OMKE-ban
elmondott beszédét, amely az ő személyét is
érintette, csökönyös maradisággal vádolva meg
őt. aki mindent rossznak tart, ami felülről jön.
Követelte az álláshalmozások megszüntetését
és a népies politika érvényesülését. Tiltakozott
a miniszterelnök megállapításai ellen.
Vele szemben M a r t o n Béla azt mondotta,
hogy Gömbös Gyulát nem kell biztatni arra,
hogy a magyar paraszt érdekeit védje. Az álláshalmozásók tekintetében egvetért az előtte
felszólalóval. Ezután válaszolt Apponyi György
gróf tegnapi beszédére és megismételte azt a
kijelentését, hogy a magvar politikai ,életből
száműzni kell a felekezeti jelszavakat.
A n d a h á z ! K a s n y a Béla kétségbe vonta. hogy a kormánv terveit megvalósította.
P e t r ó Kálmán hangoztatta, hogy mindenkinek joga van a szahad kritikára, akár régóta, vagy csak kevés idő óta tagja a Háznak.
Tiltakozott az ellen, hogy a túloldalról bárki is
kioktassa az ellenzéket
Az élénk közbekiáltásokkal kisért napirendi
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I g m á n c l i -6(5/ nem kell

Po kár számra
inni,
Negyed oagy léi pohár
Elég szokott
lenni.
vitit M a r t o n Béla fejezte be, aki félreértett
szavait magyarázta meg.
A többség ezután elfogadta az elnök napirendi javaslatát, majd áttértek
az interpellációkra.
K u n Béla a tüzífamonopóliwn és az ennek
Következtében beállott mesterséges árdrágítás
miatt mondott interoellációt.
K u n Béla második interpellációjában a szérumkartell hatalmának letörését, az oltóanyagok és szérumok áránák leszállítását kérte.
M o j z e s János a zálogleveleken alapuló
kölcsönök haladéktalan rendezését követelte.
Második interpellációjában az épitő takarékszövetkezetek ügyeire hivta fel a pénzügyminiszter figyelmét.
T o b l e r János sürgős Intézkedést kért a
miniszterelnöktől abban az irányban, hogy a
nemzeti egység párt iának jelvényét az állami
hivatalokban és általában a közhivatalokban a
hivatalos órák alatt a tisztviselők ne visel iék.
Második interpellációjában a munkanélküliséget és a 40 órás munkahét ügvét tette szóvá.
Harmadik interpelláció iában Töbler a délelőtti
ülések visszaállítását kérte azzal az indokolással, hogy a délutáni ülések ártanak a tárgyalás
színvonalának.
D i n n v é s Lajos a tejrendelet visszavonását sürgette.
0 s v á t h Pál a csépléshez szükséges anva;ok árának sürgős mérséklését, a cséplési bér
orgalmi adóiának megszüntetését és a bolettabbrságok törlését kérte.
G a 11 a s z Ágost kérte, szüntesse meg a kormány azt az állapotot, hogy a bankok hamarabb kapják meg a kamatot, mint az állam az
adót.
Az ülés 9 őraltor ért véget.
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I küzíoql blzotísáq egvfianguan
elfogadta a kormányzói fogkor
kiterjesztéséről szóló javaslatot
Budapest, julius 5. A képviselőház közjogi
bizottsága szerda délelőtti ülésén tárgyalta a
kormányzói jogkör kiterjesztéséről szóló javaslatot. Zsitvay Tibor előadó rámutatott arra,
hogy a magyar alkotmányhoz való visszatérést
jelent az a rendelkezés, amely visszaállítja az
államfő részére azt a jogkört, amely elődjeit
a kormánvzói székben és a mindenkori magyar királyt megilleti a parlament
elnapolására vonatkozói
%
Rassay

Károly,
r, Wolff
woif. Károly. Jánossy

Gá-

lái '
bor felszólalásaikban kijelntették,
hogy a javaslatot elfogadják. Lázár Andor igazságügyminiszter és Gömbös miniszterelnök köszönetét fejezte ki a felszólalóknak. A bizottság ezután a törvényjavaslatot egyhangúlag elfogadta.

Ujabb 34 angol képviselő
Irta alá
a revíziós Indítványt
London, julius 5. A trianoni béke módosítását ajánló javaslatot má még 29 konzervatív,
2 munkáspárti, 2 nemzeti munkáspárti és 1
pártonkívüli képviselő irta alá.

As, olassc oceánreptilö
Refkyavikban
London, julius 5. Két és félnapos vesztegelés után szerdán délben 12 óra 40 perckor az
olasz óceánrepülő légiflotta Londonderry városának kikötőjéből a levegőbe emelkedett és
elindult utjának harmadik, 1500 kilométeres
szakaszára, Izland szigete felé. Az indulást hatalmas tömeg nézte .végig, amely lelkes ovációban részesítette az olasz repülőket. Az ir kor-

szőnyegkereskedő, szőnyegjavitó és mosóintézete
I U D U I S T ,
I S K Q Ü T «. S Z .
Siegaden Pult* tábornok u « a 7. szám
alatt vállal megbízásokat garantált művészies szőnyegjavitásra és mosásra, valamint
szőnyegmegvételre és eladásra.
287

légifloua

mány nevében Lango ezredes vett bucsut Balbo
tábornoktól. Elsőnek Balbo gépe emelkedett a
levegőbe, amelyet rövid időközökben követett
a többi gép. Egy órakor valamennyi olasz hidroplán eltűnt a látóhatárról.
Rejkvavik, julius 5. Az olasz repülőraj délután 4 óra 55 perckor (helyi idő) megérkezett
Rcjkyavikba.

Borzalmas autóbuszkatasztrófa
Az autóbusz a Maas-ba zuhant és 20 gyermek a folyóba veszett

(Budapesti

tudósítónk

busz a Maas partján épitett töltésen ismeretlen

telefonjelentése.)

Brüsszelből jelentik:
Afrigyében
Maas völ
.,
szerdán
délután borzalmas szerencsétlenség történt. Egy

okból megcsúszott és áttörve az országul korlátját, a rohanó folyóba zuhant. Az eddigi je-

zsúfolt autóbusz a folyóba zuhant és husz gyermek az árba veszett. N a m u r b ó l
reggel
egy

zül csak tízet sikerült

nagyobb csoport iskolásgyermek kirándulásra
indult a Maas völgyébe. Hazatérőben az autó-

lentések szerinta harminc iskolásgyermek kömegmenteni,

a többi a

folyóba veszett

»4 Dollfuss-kormány sikerét
azzal érte el, hogy szembe mert szállni
a horogkeresztesekkel«
Osztrák yálasz a Hlíler-felhivésra
Bécs. julius 5. Hitler pártjához közelálló német külpolitikai kőnyomatos tegnap egy közleményt adott ki, amely Ausztriaban élénk vitára a'dott alkalro-t. A Közlemény felhívást intézett az osztrák kormányhoz, hógv hagyjon fel
az osztrák nemzeti szocialisták ellen folytatott
hadjáratával és lépjen
horogkeresztesekkel.

koalícióba

az

osztrák

Az osztrák lapok hosszú cikkekben foglalkoznak a német felhívással. A kormányhoz kőaelájló lapok azt hangoztatják, hogy azok az
erkölcsi

es anyagi

sikerek,

amelyeket a Doll-

fuss-kormány e l M , főleg külföldi rokonszenvnek és támogatásnak
köszönhető. A Dollfusskormány
r rokonszenvet pedig azzal szerezte
meg, hogy szembe mert szállni a horogkeresz-

tesekkel. Ha tehát a német hírszolgálati iroda
által ajánlott koncentráció létrejönne, a Doll-

Maiuska
„ H á l a

Istennek,

őogy

merényletekre.
K ő b á n y á t is

Maazért

vásárolt —- mondotta —, hogy ekrazithoz jusson. Sűrűn emlegette megint Leó-t, aki őt állandóan hipnotikus befolyás alatt tartotta és a
merényletet elkövetésere kényszeritette.
Dr. Lévai Tibor Matuska védője indítványt
terjesztett be a vizsgálóbíróhoz, hogy a hivatalos orvosszakértők mellett két ideggyógyász is
figyelje Matuskát a hipnózis szempontjából.
Azok megállapíthatják, hogy lehet-e Matuskát
hipnotizálni es lehetséges-e, hogy tényleg a
hipnózis hatása alatt követte el a merényleteket. Több önkéntes tanú jelentkezett. Egyesek
arra vonatkozólag akarnak vallomást tenni,
bűntársai,

vagy fel-

bujtói. A vizsgálóbíró érintkezésbe Mpett a
főkapitányságon Schweínitzer rendőrtanácsossal, aki annakidején Matuskát leleplezte. A
főkapitányságon fenntartással fogadtak a bejelentést, hogy Matuskának bűntársai lettek volna.
Matuska a vizsgálóbíró előtt még azt is
elmondotta, hogy a: veit a terve, hogy az újpesti vasúti összekötő hidat

is felrobbantja,

a már

meg-

Ugvanezt a felfogást mutatja a déli órákban
kiadott osztrák félhivatalos
nyilatkozat is.
Amennyiben a külpolitikai tudósitó közleménye — így hangzik a félhivatalos nyilatkozat
— azt javasolja, hogy Hitler Ausztria és Németország közötti ;óvíszony helyreállítására törekszik, az csak örvendetesnek mondható, azonban az Ausztriában uralmon lévő keresztényszocializmus és a horogkeresztesek kőzött mindenféle koncentráció
már lehetetlen
dig, amig a. horogkeresztesek jelenlegi
dorukhoz
ragaszkodjak.

mindadharcmo-

Londonból jelentik: A nemzetközi osztrák
kölcsönről foívó tárgyalások annyira előrehaladtak, hogy az aláírás legkésőbb julius 15-re
várható. A kölcsön összege 260 millió schilling.

niatorbdgy

Í

a jüterbogi és anspachi
tuska mindent
beismert.

fuss-kormány
azonnal elvesztené
szerzett külföldi
támogatást.

vallomása

Budapest, julius 5. Matuska Szilveszter másfél nap óta a pestvidéki törvényszék foglya.
A vizsgálóbíró előtt tett vallomása bővelkedett
izgalmas részletekben. Sürün fakadt sirva és
megtört, bűnbánó ember benyomását igyekezett kelteni. Keddi kihallgatása során — mint,
'elentettük — Felszeghy Róbert vizsgálóbíró a
»iatorbágyí merényletről és a robbantószerek
vásárlása felól érdeklődött, mig szerdán kitért

hogv voltak-e Matuskának

SZAHAK AVANESIAN
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de

később másként határozott. Maiuska az ót kísérő detektiveknek elmondotta, hogy annakide-

után

elfogtak'

jén pontos tervet dolgozott ld a menekülésre.
Arra a kérdésre, hogy akkor miért vegyült el
a tömegben és miért "nem menekült, ezt vála
szólta:
— Hála Istennek, hogy nem
menekültem,
mert akkor sohasem fogtak volna el engem és
talán sok százan pusztultak volna el azóta.

Kijelentette, hogvha a biatorbágyi merénylet után nem fogták volna el. akkor még
hasonló merényletet követett volna el.

több

Arra a kérdésre* hogy volt-e bűntársa, ezt
válaszolta:
— Bolondnak
néznek engem az urak.
csak
nem bizok egy sulvos titkot másra, hogy az
első nlknlommnl
kikotyogjál

Két ui ügyész
(A Délmagyarország

munkatársától.)

A sze-

gedi ügyészségen rövid idő alatt három ügyészi állás üresedett meg. Dr. Kalmár Szilveszter ügyész nemrégiben tragikus körülmények
között meghalt, dr. Papp Sándor alelnök és
dr. Cseh Ernő ügyész nyugalombavonult. Az
így lecsökkent létszámú ügyészi kar azóta
rendkívül sok munkával küzd. Értesülésünk
szerint rövidesen két ügyészí állást betöltenek.
Hir szerint az egyik ügyész dr. Illyés Tivadar, gyulai ügyész lesz, akit Szegedről neveztek
ki évekel ezelőtt Gyulára, a másik dr. Kleseh
Sándor budapesti ügyvéd. A harmadik ügyészi állást egvelőre nem löltik be. A két ügyész
rövidesen átveszi szegedi hivatalát

DÉL
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MAGYARORSZÁG

Bárdos Ferenc jelentkezett
a budapesti rendőrségen

A szegedi egyelem Irodafőíiszlje nagyfokú idegessége miatt Iflnl el szállodai
lakásáról
(Á Délmagyarország munkatársától.) Jelentette a D é l m a g y a r o r s z á g , hogy B á r d o s Ferenc a szegedi egyetem orvosi karának
irodafőtisztje még a mult hét végén eltűnt Szegedről. Eltűnése előtt levelet irt a rektori hivatal irodaigazgatójának, de ebben a meglehetősen zavaros hangú levélben nem mondotta
meg, hogy mi készteti arra, hogy elhagyja
családját és hivatalát, csupán bejelentette,
hogy öngyilkos lesz. Eltűnése után hivataliban vizsgalatot tartottak, mert azt hitték, hogy
valami szabálytalanság miatt távozott el Szegedről. Az irodában azonban semmi olyat nem
tapasztaltak, ami esetleg fegyelmit, vagy bűnvádi eljárást vonhatna maga után. A vizsgálat során azonban rendetlenséget és elhanyagoltságot találtak, ami megerősítette azt a feltevést, hogy a 63 esztendős ember lelkileg ösz»zeroppant
A család rövidesen megtalálta Bárdos Ferencet Budapesten, egy szállodában. Igyekeztek
őt a visszatérésre reabirni, Bárdos azonban kijelentette, hogy nem jön haza. Az egyetem is
irt neki levelet, de még erre sem volt hajlandó
az irodafőtiszt visszatérni. Kedden egy rokona
ismét meglátogatta és újból megkísérelte rábeszélni a visszatérésre, azonban a súlyosan
beteg ember minden közeledést elutasított és

újból öngyilkosságot emlegetett. Családja végűi is a szegedi rendőrséghez fordult, amely
telefonon jelentette az esetet a budapesti főkapitányságnak. Budapesten most detektívek serege hajszolja az időközben újra eltűnt Bárdos Ferencet.
Az irodafőtiszt, aki még néhány hónappal
ezelőtt rendesen végezte munkáját az egyetemen, az utóbbi időben idegileg összeroppant.
Találmányon dolgozott. Feltalált egy petróleummal fűthető gyorsforralót és nagv reményeket fűzött találmányához. Reményei nem
váltak be és ez még csak jobban elősegítette
összeroppanását. A mult hét szombatján pogvgyász nélkül vonatra ült és elutazott Szegedről.
(Budapesti tudósítónk telefon jelentése.) Bárdost szerdán egész nap keresték a budapesti
rendőrség emberei. Már feladták a reményt,
hogy megtalálják, amikor a szegedi egvetem
irodafőtisztje szerdán jelentkezett a Szcrbuccai rendőrkapitányságon és elmondotta, hogy
nagyfokú idegességben szenved, azért távozott el szállodai lakásáról és egy barátjához
ment. Idegei most már megnyugodtak és mikor meghallotta, ho^y keresik, elhatározta,
önként jelentkezik- Bárdos bejelentette, hogy
dolgai elintézése után visszautazik családjához
Szegedre.

TIZENNYOLCMILLIÓ DOLLÁROS ÖRÖKSÉG
Két szegedi család szerepét kutatják a fantasztikus amerikai örökség
ügyében
(A Délmagyarország

munkatársától.)

Sokat

beszélnek mostanában egy hatalmas amerikai
örökségről, melynek várományosai Szegeden
élnek. Szinte fantasztikus nagyságú ősszegről
szól a hír: tizennyolcmillió dollárról, melyet
évek során át gyűjtögettek össze az örökhagyók Amerikában. A szegedi örökösök Ruh Géza, illetve felesége és fia, Ruh Vilmos Mikszáth
Kálmán-uccai gépkereskedő, valamint PálfyBudinszky Endre városi mérnök.
Az örökség három esztendeje várja a törvéhyes örökösöket. Ezelőtt három évvel halt meg
Amerikában egy Schaffer nevü hölgy, aki utolsó birtokosa volt a tekintélyes vagyonnak. Végrendelet nélkül hunyt el és mivel Magyarországból vándorolt ki családja, a magyar konzulátusra hárult az a feladat, hogy az örökösöket
kikutassák és értesítsék. Magyarországon igen
sok Schaffer-leszármazott él, de kevés közülük az olyan, aki joggal tarthat igényt a dollárokra. Szegeden két családot érint az ügy, a
Ruh-családot és i Pálfy-családot. Ruh Géza
felesége Scháffer-leány és Pálfy Ferenc volt

polgármester leánya, Margit, illetve ennek fia,
Pálfy-Budinszky Endre mérnök is az oldalági
rokonok közé tartozik.
Az örökségről Ruhékat értesítették a pesti örökösök. Felkerestük Ruh Gézát, aki az ügyről a
következőket mondotta:
— A hir igaz, azonban közelebbit mi sem
tudunk a dologról. Tény az, hogy Amerikában
meghalt egy Scháffer-leány, aki után hatalmas vagyon maradt és az is igaz, hogy feleségem ennek a Schaffer-leánynak rokona. Nyomozunk az ügyben, fivérem "éppen a napokban
utazik Németországba, hogy a Schaffer-család
származását kiderítse.
Kérdést intéztünk Pálfy-Budinszky
Endre
mérnökhöz is, aki a következőket válaszolta:
— Hallottam a dologról, de engem őszintén
szólva nem érdekel, de nem is tudom, hogy
van-e valami közöm az egész dologhoz. Tény
az, hogy én egyetlen
ügyben.

lépést sem

teszek

az

Nemsokára eldől, hogy vándorol-e valami
Szegedre is a hatalmas dollár-örökségből.

llz inségmunka, a leszorított munkabérek,
a munkanélküliség, a töldbérlfik tartozása
és a Somogyi-telepi telektulajdonosok helyzete
Szociáldemokrata küldöttség Bárányi főispánnál
if4 Délmagyarország

munkatársától.)

Szer-

dán délelőtt Bárányi Tibor főispánnál megjelent dr. Valentiny Ágoston, a szociáldemokrata párt elnöke és Lájer Dezső párttitkár, akik
a főispánt tájékoztatni kívánták a szegedi
munkásság

helyzetéről

és a

munkanélküliség

arányairól. A főispán délben egy órakor fóadta a szociáldemokrata párt megbízottait és
özei egy óráig tanácskozott velük.

f

Bárányi főispán

. alacsonyra

szabott

hatásral van a
piac béreire,

hogy a két munka

a szegedi
közintézményeknél
még
mindig
igen
sok a többállásu
és
többszörös jövedelmű
alkalmazott.

ami antiszociális, ezért arra kért, hogy vizsgáltassam meg a kérdést és ahol lehet, teremtsek
az állástalanok számára kereseti, elhelyezkedési lehetőséget. Valentinyt arra kértem, hogy
adatait közöl je velem és'megígértem, hogy á
bejelentendő konkrét eseteket ki fogom vizsgáltatni és a vizsgálat eredménye szerint megteszem a szükséges intézkedéseket.

Láfer Dezső párttitkár
a megbeszélésről a következőket mondotta:
— Azért mentünk a főispán úrhoz, hogy feltárjuk előtte a szegedi munkásság helyzetét és
rámutassunk azoK^a a módozatokra, amelyekkel tpég a mai viszonyok között is enyhíteni
lehetne a munkásnyomoron.

között kapcsolatot

nem lehet

kell, mert

a szükségmunkákat
nem árért rendelik el a hatóságok, hogy azokkal
a
munkásság
amúgy is súlyos helyzetét
gyengítsék.

— A dolgozó munkásság egy másik komoly
panasza az, hogy sok helyen tíz-tizenkét órát
dolgoztatják naponta az alkalmazottakat igen
alacsony bérek mellett, ami szintén hozzájárul a munkanélküliség fokozásához.

Beszéltünk a föld-

bérlők helyzetéről is, kifejtettük, hogy
a város lehetetlen 'dolgot kiván, amikor a bérlők régi földbérhátralékát
álértékelés nélkül köveleli
tőlük,

mert a hátralékok még abból az időből sz5r->
maznak, amikor nagv ára volt a búzának, a
föld termésének. Megítélésünk szerint ezeket a
bérhátralékokat a mai földbérviszonyoknak és
a mai termésáraknak megfelelően kellene áté.r-4
tékelni.
— Hasonló a helyzet a Somogyi-telep telkeinek örökbérlőinéL Eztket a 25Ó négyszögöles
telkeket a város annak idején darabonkint 25
pengő évi bérért adta a telepeseknek és 25 pengő évi bért követel a telkekert ma is, pedig ma
az ősbérlők ugyanekkora területért évente átlag hét pengőt fizetnek, a baktóiak még ennél
is kevesebbet.
A munkanélküliség
és a
munkabérek
nagyarányú
csökkenése
következtében
igen sok telepes nem tudta
a
magas
bért fizetni

és igy hátraléka igen felszaporodott. Most a
város hatósága megkezdte ezeknek a hátralékoknak a behajtásai is. még pedig igen szigorúan.
— A telepeseket az elé az alternatíva elé
állítják, hogy vagy fizesse meg a hátralékot,
vagy pedig hagyja el a telket, amelvre nagyneh'ezen felépítette a házát. Ezt a kérdést is
átértékeléssel lehet csak megoldani,
a lelkek bérét is arányba kell hozni a
viszonyokkal és a viszonyoknak
megfelelően kell átértékelni a
hátralékokat is.

— Azoknak a telepeseknek a hátralékát pedig, akik évek óta munkanélkül tengődnek,
el kell engedni. Erekben az ügyekben egyébként
a juliusi közgyűlésre indítványokat nyujtunk
be és konkrét javaslatainkat a jövő héten közölni fogjuk a főispán úrral.

KASS-KONYHA
MMMMMMMKMMMMjmMIIMMMMMMMMMIIMMMMHíJ

munka-

teremteni. Egészen más munkateljesítményt
vár a magárivállalkozó a munkástól, mint a
város az inségmunkástól. Ez kétségtelenül
olyan kérdés, amelyet valamilyen
formában

esetén
több
alkalmazáshoz.

— Kérésemre megigérték a szociáldemokrala
párt megbízottai, hogy a jövő héten ismertetik
velem a panaszok
orvoslására
vonatkozó
konkrét javaslataikat. Dr. Valentiny Ágoston
arra hívta fel a figyelmemet, hogy

A munkaadók mindig a szükségmunkák bérére hivatkoznak, amikor a rendes ipari szakmunka dijazásáró van szó, pedig nyilvánvaló,

szabályozni

a megbeszélésről a következőket mondotta:
A szociáldemokrata párt képviselői a
szegedi munkásság helyzeterői kívánták tájékoztatni és a munkásság főbb panaszait közölték velem. A helyzetet magam is alaposan ismerem, éppen ezert arra kértem a part megbízottait, nogy konkrét javaslataikkal ismertessenek meg. A nunkások egyik súlyos panasza az, hogy
a szükségmunká

bére romboló

Alacsonyabb
munkaidő
munkás
juthatna
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kelenoya Bz'efében Ctekonles n.
(A

A tiszai hajózás éf az árvízvédelem
Magyar államtitkár válasza Szeged lelter)esztésére

(A Délmagyarország munkatársátél.) Szeged törvényhatósági bizottsága még az áprilisi
közgyűlésen foglalkozott a Tisza-problémával
és elhatározta, hogy fölterjesztést intéz a földművelésügyi miniszterhez, akitől a Tisza medrének hajózhatóvá tételét, a Tiszához vezető
ulak kiépítését, tiszai rakodóhelyek létesítését
kéri és akinek figyelmét fölhívja arra a veszedelemre, amely a borsodi árterületek megszüntetése miatt fenyegetheti az alsó szakaszok vidékét. A miniszter megbízásából M a y e r államtitkár most válaszolt a város fölterjesztésére. Leiratában többek között ezeket mondja:
— A Felső-Tisza hajózhatóvá tétele, a Tiszához vezető utak kikövezése és a Tisza
medrének megfelelő karbantartása, végül a
megfelelő rakodóhelyek létesítése kérdésében
teljes mértékben osztom a törvényhatóság nézetét az ügy fontosságát illetőleg" s a magam
részéről mindent el akarok követni abban az
irányban, hogy a Tiszán az olcsó viziszállitás
lehetősége minél hosszabb vonalra kiterjesztessék s hogy ezután a mezőgazdaság terményei és más tömegáru is könnyebben és előnyösebben legyenek mozgósíthatók és könynyebben legyenek értékesíthetők.
— A rendelkezésemre álló — az ország mostani gazdasági viszonyai között sajnos szükreszahott eszközök határain belül — minden
lehető megtörténik arra nézve, hogy a Tisza
hajózási viszonvai javíttassanak, a meder jókarban tartassék. E tevékenység mellett a legfontosabb tiszai rakodókra vonatkozó tervezések és tanulmányok is megindultak. A legközelebbi idők feladatának tekintem, bogv a
Felső-Tiszán a kis vízállásoknál beálló hajózási akadálvokat kisvízi szabályozások utján
Szolnoktól lefelé menően fokozatosan megszüntessem. miután Szolnok és Szeged között
most sincsenek már jelentékenyebb hajózási
akadályok kis vizek esetén sem. egy-két éven

Kaland
A nápolyi kikötőben ismertem meg. őszinte
ember volt, mert majdnem mindig sajátmagáról beszélt. Ha néha mégis beleszóltam mondókáiha, unottan fordította el a fejét és fitymálva jegyezte meg:
— Mit tud maga!
Mindamellett tetszett nekem ez az ember és
szívesen tartózkodtam társaságában. Sokat
utazott s kedves bőbeszédüséggeí mesélgette el
kalandjait. Tanultam is tőle, mert kitűnő
megfigyelő volt s néha egy-egy találó megjegyzéssel országokat és népeket leplezett le előttem. Lassan-lassan nagyon összemelegedtünk s
néhány heti ismeretség után már azt is megenedte, hogy én is előhozakodjam ügyes-bajos
olgaimmal. Először is persze nyomorúságomról számoltam be. Részletesen és színesen,
mert nem volt olyan napom, hogy bele ne keseredtem volna a kenyérszerzés küzdelmébe.
A barátom szótlanul bólongott, aztán mikor
szívből kipanaszkodtam magam és felhívtam
figyelmét a társadalom igazságtalanságaira,
újra csak ezt hajtogatta:
— Mit tud maga! Mit tud maga!
Bosszantott ez a konokság, annál is inkább,
mert akkor már napok óta alig ettem valamit
s már-már arra gondoltam, hogy néhány lirát
kérek tőle kölcsön. Indulatosan szóltam rá:
— Annyit mint maga, mindig tudok!
A furcsa ember megvetően mosolygott s egy
szűk sikátor felé irányította sétánkat
— Nézze, — mondta fölényesen — maga nem
életképes ember. Maga mindig az ár ellen harcol, mintha legalább is forradalmár lenne. Nagyon rosszul teszi. Vegyen példát rólam. Én,
látja, alkalmazkodom az uralkodó rendhez, én
nem lázongok, én egyszerűen azt teszem, amit
a társadalmi élet előír.
— De végre is micsoda maga? — kérdeztem
ingerülten.
A barátom félrehúzta a száját s természetes
közvetlenséggel bökte ki:
— Tolvaj!
Néhány percig döbbenten néztem rá s szinte

beiül pedig biztosítva lesz, hogy e szakaszon a
hajók a legkisebb vízállásoknál is teljes terheléssel közlekedhessenek.
— Ami a borsodi nvilt Tisza-ártéren folyamatban lévő utfelemelések kérdésében és ezután az ártér részleges ármentesitésének ügyében kifejtett aggályait és előterjesztését illeti,
e téren a helyzet az, hogy egy már sokat szenvedett több, áz ártérben fekvő község megmentése érdekében nem lehet elzárkózni az elől,
hogy e vidék rendkívül súlyos árvízi ba jain
bizönvos mértékben segitve legyen. A szóbajövő borsodi ármentesítés azonban egyelőre
csak a nvilt ártér egy részére szorítkozik és
nem lesz ólvan nagymérvű, hogy a Tisza hoszszu vonalán a víz-szín 1 méterrel is emelkedhetnék e munkálatok következtében, mint azt
a törvényhatóság felterjesztésében aggodalommal eltelve feltételezi. Megnyugtatom a törvényhatóságot aziránt, hogy a borsodi nyílt
ártér ama része begátolásának, amelvről szó
van, különösen Szeged város árvédelmi helyzetére igen kis befolyása tesz. Szeged ugyanis
280 kilométerre fekszik a begátolandó borsodi
ártér alsó végétől, a Tisza e pont ja és Sze,ged közötti árvízi medrében óriási terjedelme biztosítékot nvujt az iránt, hogy a szóba iövő. részben magasabb fekvésű horsodi ártér eddigi
árviztározásának megszűnése az árviz színének Szeged vonalában való emelkedéséhez
már alig, vagy csak nagyon kevéssel járulhat
hozzá.

Délmagyarország

munkatársától.)

Kedd-

ről szerdára virradó éjszakán ismét betörtek
egy füszerüzletbe. Révész István füszerkereskedő, akinek a Szentgyörgy-ucca 26. szám
alatt van üzlete, szerdán reggel, amikor nyitni
akart, észrevette, hogv az üzlet vasajtaját valaki felfeszítette. .
detektívek megállapították, hogy a tettesek nagy pusztítást vittek végbe az üzletben. Mindössze 5 pengő készpénzt
vittek magukkal, csak ennyi volt a kézipénztárhan, pilenben összecsomagoltak rengeteg
árut: szalámit, cukrot, csokoládét, likőrt, rumot és mindezt magukkal vitték. A betörést
hajnalfelé követték el, alig egy félóra alatt
Ennyi idejük volt csupán, mert az őrszemes
rendőr félóránként elsetá'.t az üzlet előtt. A
rendőrség keresi a tetteseket.

Hétfőn csomanot lopott,
szerdán elitélték
(A

Délmagyarország

munkatársától.)

Teg-

nap délelőtt Katona József rovottmultu napszamos vakmerő opást követett el az uccán.
Perí-szállitó kocsija a Szentistván-térre vitt
csomagokat. Amíg a kocsis az egyik házban
járt, azalatt Katona József leemelt a kocsiról
égv csomagot és azzal futásnak eredt. A járókelők észrevették a lopást és figyelmeztették a
kocsist, aki éppen akkor tért vissza. A kocsis
a járókelők segítségével üldözőbe vette Katonát, akit sikerült is a Jernev-ház udvarán elfogni. A csomagot elvették tőle és Kalmárt átadták a rendőrnek.
Katona József még aznap átkerült az ügyészségre, mely tekintettel arra. hogy tettenérés
esete forgott fenn, már szerdán a bíróság elé
állította

a tolvaj

napszámost.

Dr.

Berze

Ar-

— E'helvzet
természetesen
egyáltalában
nem teszi feleslegessé azt, hogv Szeged város
árvédelmi biztonságának tökéletesebbé tételével már az eddig? árviz? tapasztalatok figyelembevétele mellett ?s ne kellien a legkomolyabban foglalkozni és csak helveselnem lehet,
hogv a város árvédelmi helyzetének kérdése
1932. évi árv?z óta uiból nanirendre került.

Sózsef beismerte a cselekményt és azzal véde-

belepirultam ebbe a nagv konzervativizmusba.
— Csak semmi csodálkozás — nevetett jóízűen. Voltak már magának tolvaj barátai, ha
más foglalkozást neveztek is meg. Én azonban
nem szeretem a szépitgetést szakember vagyok
és semmi érzékem sincs a költészethez. Maga
enni akar s én szívesen támogatom a barátaimat. Csak jöjjön arra, ahol kevesebb a járókelő.
Bambán bandukoltam mellette s hagytam,
hogy vezessen. Nehezen tudtam magam beleélni természetes erkölcsi fölfogásába s néhány
percig talán irigykedtem is ra azért a büszke
tudatért, hogy nyugodt fölényének egy mély
gyökerű társadalmi ideología az alapja.
— Mit akar tőlem? — pillantottam rá kishitüen s kicsit szinte szégyenkeztem amiatt,
hogy nem vagyok börtönviselt — Kérem, én
becsületes ember szeretnék m a r a d n i . . .
A furcsa ember megérezte, hogy álláspontom
természetellenes s hangosan felkacagott:
— Mondom, hogy forradalmár. De akármilyen ellensége is az uralkodó világnézetnek,
éhen mégse halhat. Végre — gesztikulált hevesen —, én elég jól kereső ember vagyok s értek
is valamicskét a mesterségemhez. Láthatja tehát, hogy megbecsülöm a tradíciókat. De nehogy azt higvie, ho^v a pénzszerzés csak a
szükségletek kielégítését célozza. Nem, barátom!
A pénzszerzés szenvedély is. Én például nem
tudom megállni, hogy zsúfolt villamoson ki ne
emeljek egv tömött nénztárcát. annyira tradicionális és szenvedélyes vagyok.
Egvre ritkultak a járókelők s barátom megelégedetten hajtogatta, hogy hamarosan a sötétség is hozzá járul társadalmi kötelességének
végrehaitásához. Mert mindennek megvan a
maga ideje s a fő. hogv az ember alkalmazkodjék. Komoran helyeseltem észszerű szavait s
csak titokban merlem arra gondolni, hogy újra eljátszom kínálkozó szerencsémet s faképnél hagyom a jeles férfiút mielőtt rávezetne a
józan elet egyszerűségére.
Az egyik sarkon megrántotta a karomat
>- Nos, igazán éhes?
- Igen — dadogtam zavartan. — Egy ki-

csit... Igazán nem fontos... — s hosszú mentegetőzéssel próbáltam jóvátenni veszélves
őszinteségemet.
A tolvaj azonban nem tágitott
— Akkor menjen gyorsan a másik sarokra
és várjon meg! — Arca megfeszült s mig nyugtalanul nézegette a járókelőket, szája szenvedélyesen rángatózott. — Mingyárt lesz néhány
líránk. — S nagy léptekkel sietett egy csinos
nő után, aki szórakozottan himbálta retiküljét.
A rémület megbénította lábaimat. Nekitámaszkodtam a falnak s végigborzongtam az
összes fegyházakat. Hadakoztam, védekeztem
a szörnvü tradíció ellen s ijedtemben uiból
valami" utópisztikus
társadalom-elmélethez
menekültem. Becsületes ember szerettem volna maradni a mult és a jelen ijesztő példái
ellenére is. S ugyanakkor mindig odalvukadtam ki, hogy éhes vagyok s végszükségben lopott pénzen fogok kenveret vásárolni. Verejtékeztem. kínlódtam s a magas házak tövében
ugv gubbasztottam, mint egv eltévedt, gazdátlan állat.
Néhány perc múlva arra eszméltem fel, hogy
lelkes barátom belémkarol és futásra kényszerit. Nem tudom meddig rohantunk így, csak
arra emlékszem, hogv a tengerparton Irgalmatlan átkozódtok robbantak ki belőle.
— Az ember lót-fut. dolgozik, mint egy barom s még egv nébánv lírát sem érdemel meg
— s olvan erővel vágta földhöz a retikült, hogv
a hegvek is visszhangzottak belé. Egv vacak
soldó sincs benne! De majd megmutatom én'
S m<Sg dült volna belőle a méltatlankodó szóáradat ha le nem csillapítom természetes fölháborodását. Az
mentegetőztem, hogy én
miattam igazán kár vesződnie, én bírom a
koplalást s egv óvatlan pillanatban már rohantam is. Ugy rohantam, hogy soha utói ne
érjen, ha ezreket is hoz utánam. S amíg riadtan futkostam a városban össze-vissza, megértettem. hogv mórt éheznek mindig a forradalmárok s először életemben voltam boldog
én is azért, hogv nem kellett vacsoráznom.
Azóta se történt velem ilyesmi.
Berezeli A. Károly.

ád tőrvényszéki bíró ítélkezett felette. Katona

kezett. hogy nyomora miatt követte el a lopást. Már hónapok óta nem volt munkája,
pénze, kenyere es így gondolt pénzhez jutni. A
bíróság a többszörösen büntetett előéletű napszámost háromhónapi fogházra Ítélte. Az Ítélet jogerős.

Kánikula Angliában
London, julius 5. Angliában teljes erővel beköszöntött a nyári forróság. Londonban a hőmérő 87 Farenheit fokra emelkedett, amely körülbelül 32 Celsius foknak felel meg. A lakosság jelentékeny része a szabadban töltötte az
éjszakát. \ tengeri fürdók felé valóságos népvándorlás indult meg.

Brassóban havazott
Brassó, julius 5. Brassó környékén az elmúlt éjjel erősen havazott. A hegyeket hó borítja.

Egy ffrült gyilkos merénylete
a leányiskolában
Essen, julius 5. Szerdán délután über-Ruhr
külvárosban R o n i g 21 éves cipészsegéd, akit
nemrég engedtek ki az elmegyógyintézetből,
benyitott egy katolikus leányiskola tantermébe és tőrrel rávetette magát az előadást tartó
43 éves tanárnőre, akit több szúrással megölt.
A megrémült leányok nem tudtak segíteni tanítónőjüknek. A gyilkos a tett elkövetése után
elmenekült, később elfogták.

Az életfogytiglanra Mélt
fegyenc látogatása
és Mabö közbiztonsága
(A

Délmagyarország

makói

tudósítójától)

A makói államrendőrség létszámának Cs a makói közbiztonsági állapotoknak a kérdését hétfőn tárgyalja a város közgyűlése. Egy városi
képviselő indítványa viszi a problémát a közgyűlés elé, annak a konkrét esetnek a kapcsán,
amely az elmúlt hetekben történt és amelynek
szereplője az életfogytiglani fegyházra ítélt
rablógyilkos Joó Sámuel, aki a' Csillagbörtön
nagyfai gazdaságából megszökött és egy napra bazalatogatott Makóra. A szökött fegyencet
Makón a város egyik külső uccájában este 11
óra tájban felismerték. Fellépni nem mertek
ellene, rendőrkézre akarták adni, ami csak azért
nem sikerült, mert a felismerőnek végig kellett
száladnia
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az egész várost, amíg a városháza

előtt

egy rendőrposztot talált. Ez idő alatt természetesen egérutat nvert a szökött fegyenc, aki
azóta önként jelentkezett.
Ennek a konkrét esetnek a kapcsán terjeszt
most Makó képviselőtestülete elé Nagy György
Mihály indítványt és megfelelő lépéseket követel aziránt, hog, minden városrészben rendőrőrszemet állítsanak fel.

SAcsempészeket ¡(élt
a törvényszék

el

(A Délmagyarország munkatársától) Dr.
B e r z e Árpad törvényszéki bíró, mint jövedéki kihágasi biró szerdán két sócsempész fölött ítélkezett. Beszámolt a
Délmagyaro r s z á g arról, hogy a battonyai határőrség
csempészeket fogott. Egyik éjszaka, amikor
erősen esett az eső, román megszállt területről
kél ember igyekezett át Magyarországra. A
magyar vámőrök elfogták mindkettőjüket és
akkor kiderült, hogy két sócsempész került
kézre, akik vízhatlan zsákokban sót akartak
behozni Magyarországba, özv. B a r t h a Istvánné és A n t a l János temesvári lakosok
toltak a csempészek, özv. Barthánét pontosan
egy esztendővel ezelőtt egyizben már elfogták
a magyar vámőrök. Akkor libát csempészett,
amiért a jövedéki kihágási bíróság 1 hónapi
fogházra itélte. A csempészeket letartóztattak
és behozták Szegedre. Szerdán már bíróság
előtt állottak.
Bartha Istvánné és Antal János is beismerték a csempészést. Azzal védekeztek ,hocy Romániában rendkívül nehezek a megelhetési
viszonyok, ezért szánták rá magukat a jól jövedelmező csempészetre, amelyet egyébként
igen sokan űznek Romániában. A bíróság
mindkettőjüket elitélte, fejenkínt 215 pengő
pénzbüntetésre, amely behajthatatlanság esetén 20 pengőnként 1—1 napi elzárásra változtatható á t

Híreik.
f J f f fS
Csütörtök. Rőnt fcath. Izaiás pr.
M / M M U . prot. Esaiáa. A nap kel 4 óra 10
perckor, nyugszik 7 óra 59 perckor.
Somogyi-könyvtár köznapokon délelőtt 10-től
1-lg, délután 4-t«l 7-lg. a Váro«l Mnzeum mindennap, vasár- és ünnepnap ts, délelőtt 10-tr fél l-ig
van nyitva. Folyőlratesere kedden, estit*rtökön,
«zombnfon déliitár fél ^ tőt fél 8-1«.
Egyetemi könyvtár (központi egyetem, l emelet) nyitva vasárnapok kivételével mindennap.
Szegeden a gyógyszertárak közül szolgálatot
tartanak Grünwald I. örökösök Kálvária-ut 17
(telefon 1225), Just Frigyes Petőfi Sándor-sugárnt 41 (telefon 1777), Temesváry József Kelemenueca 11 (telefon 1391), Moldván Lajos Újszeged,
Vedres-ucca 1 (telefon 1846), Selmeczi Béla Somogyi-telep IX. ucea 489 (telefon 3425), Törftk Márton Csongrádi sugárut 14 (telefon 1364).

Az idő
A Szegedi Meteorologiai Obszervatórium jelenti. Időjárási helyzet: A barometrikus maximum
Anglián és Skandinávia déli részén 770 mm, a minimum az óceánon 760 mm, az Északi Jeges tengeren 745 mm és a Fekete Tengeren 750 rom. Csapadék a minimumok körül hullott.
Szegeden a hőmérő legmagasabb állása 21.9 C,
a legalacsonyabb 14.8 C. A barometer adata nullfokra és tengerszintre redukálva reggel 762.2 mm,
este 762.2 mm. A levegő páratartalma reggel 75
százalék, délben 36 százalék. A szél Iránya északi,
erő-sége 4—6 volt
Időjóslat a Délvidékre: Változékony idő, némi hőemelkedéssel és a szél gyengülésével.
A Meteorologiai Intézet jelenti este 10 órakor: Erősebb nappali felmelegedés, gyenge
északi légáramlás, változó felhőzet elvétve kisebb záporesők.
— Kinevezések a miniszterelnökség sajtóosztályán. A kormányzó a miniszterelnök előterjesztésére a miniszterelnökség sajtóosztályának
több értékes tagját kinevezéssel tüntette ki. Dr.
Komjáthy
Aladárnak,
Bodrogközy
Zoltánnak, ár. B ó k a y Jánosnak és dr. Torm a Domokosnak a kormányzó a miniszteri
osztálytanácsosi cimet adományozta.
Béla
Henrik miniszterelnökségi gazdasági sajtóelőadót negyven éven át szerzett árdemel elismeréséül a kormányzó kormányfőtanácsossá nevezte ki. A kitüntetettek régi, érdemes munkásai a
magyar sajtónak, kinevezésük mindenütt örömet keltett.
— Éliássv főkapitány látogatásai a városházán. Dr. É l i á s s y Sándor, a vidéki rendőrséek főkapitánya, aki jelenleg Szegeden tartózodik és az államrendőrség kapitányságának
működését vizsgálja felül, szerdán délelőtt dr.
B u ó c z Béla főkapitányhelyettes kíséretében
tisztelgő látogatást tett B á r á n y i Tibor főispánnál, dr. S o m o g y i Szilveszter polgármesternél és dr. P á 1 f y József polgárroesterhelyettesnél.

f

— Előléptetések az OTI. szegedi pénztáránál.
Julius elsejével az OTI. szegedi kerületi pénztáránál a következő előléptetések történtek: dr.
S z 1 á v i k Péter főorvost a VI. fizetési osztály
3. fokozatába orvos-aligazgatóvá, K a s z t n e r
Zoltán számvevőségi tanácsost a VII. fizetési
osztály 3. fokozatába II. osztályú főtanácsossá,
F o r r a i Károly irodafőtisztet a VIII. fizetési
osztály 3. fokozatába irodafőnökké, L a n t o s
Ferenc irodatisztet a IX. fizetési osztály 3. fokozatába irodafőtisztté, M e z e i Gyórgy számtisztet a X. fizetési osztály 3. fokozatába számellenőrré és B e n e d a József irodasegédtisztet
a X. fizetési osztály 3. fokozatába irodatisztté
léptették elő.
— Hegedűs Antal kitüntetése.
Hegedűs
Antal árvaszéki elnöknek H a i n 1 s s altábornagy, a nemzeti munkavédelem országos felügyelője a nemzeti munkavédelem éraekében
kifejtett munkásságáért elismerő oklevelet küldött Az oklevelet dr. P á l f y József polgármesterhelyettes szerdán délelőtt adta át Hegedűs Antalnak.
X Szegedi Leányegylet kerti mulatsága. Julius
8. szombat este 9-kor az ujszegedi Vigadóban. Asztalrendelés: Lacher bőröndösnél (Kárász-ucca) és
telefon 18-55.
136
— Mazzo De La Roche: Jaena lakói — Délmagvnrország kölcsönkönyvtár.

— Szombaton és vasárnap lóverseny. Szombaton és vasárnap őt évi szünet után lóverseny
lesz Szegeden. A szombati verseny programján a csanádmegyei gazdák és a hódmezővásárhelyi versenyistálló lovainak futtatása szerepel. A hölgyek ügető lovaglását, a sik- és
akadályversenyt szintén szombaton rendezik
meg. Vasárnap a Szegedi és szentesi gazdák
kocsiversenyét, az urlovasok ügetőlovaglását,
sík-, akadály- és gátversenyét bonyolítják le.
Minden versenyszámban hét ló in dul. A verseny mindkét nap délután fél 3 órakor kezdődik"
— Megkezdte működését a Szegedi Hét hölgybizottsága. A Szegedi Hét höl^ybizottsága Bár á n y i Tibor főispán feleségének elnöklete
mellett szerdán délután alakuló ülést tartott a
Kass-szállóban levő központi irodában. B a r a n y i Tiborné megnyitó beszédében lelkes szavakkal vázolta azt á mozgalmat, amely a Szegedi Hét gyűjtőfogalom alatt Szeged érdekében
megindult. Rámutatott arra, hogy a Szegedi
Hét sikerét Szeged asszonyainak és leányainak
is elő kell mozdítaniuk és kifejezésre juttatta,
hogy a maga részéről a legmesszebbmenő tevékenységgel kíván közreműködni a hölgybizottság munkájában. Hasonló értelemben szólalt
fel dr. S o m o g y i Szilveszterné, M ó r a Ferencné. valamint dr. C s e r ó Edénéés dr. Csik ó s Nagy Józsefné. A hölgybizottság egyhangúlag M ó r a Ferencnét kérte fel az ügyvezetőelnöknői tisztség elvállalására. Dr. K ö g u t o •w i c z Károly egyetemi tanár, ügyvezető elnök
ismertette ezután a Szegedi Hét tervezetét, majd
a hölgybizottságot kiegészítették és megtárgyalták a munkaprogramot. Az ülés B á r á n y i Tiborné zárószavaival fejeződött be.

n vizfpAiAcsapat győzelme
Pozsonyban
Pozsony, julius 5. Budapest válogatott—Pozsony 10:0 ("5:0>. Az uszószámokhan a 200 méteres gyorsúszásban Halassy, a 100 méteres
mellúszásban Mezev győzött.

Ma tánc a Vigadóban! ||
A kölni nagyherceg
A sedáni csata után a győztes németek annyi
ágyút szedtek el a franciáktól, hogy hosszú időre
el voltak látva nyersanyaggal. Hogy kegyes célt
szolgáljanak, elhatározták, hogy impozáns harangot öntenek az ágyukból a kölni székesegyház
számára. Meg is öntötték, amikor azonban meg
akarták húzni, kiderült, hogy nincs szava. Hiába
volt minden kísérletezés, a huszonhét tonnás
monstrum néma maradt. Világnevezetesség lett
belőle, matematikusok, mérnökök kutatták a titkát,
amig rájötttek. A harang nyelve ugyanis együtt
lenget a haranggal, tehát nem üthetett. Erre kiszámították a nyelvnek mint kétszeres lengési
csuklóval biró ingának a helyes méretezését, uj
nyelvet öntöttek s azóta nincs baj az ágyúból készült haranggal. A régi harangöntők abban a téves hitben voltak, hogy a harang szebben szól, ha
nemes fémet kevernek az anyagába, többnyire
ezüstből. Később rájöttek, hogy az ezüst ront a
hang szépségén. Ma a harangfém 75—80 százalék
vörösrézből és 20—25 százalék ónból áll. A világ
legnagyobb harangja Moszkvában van, — ha
ugyan még megvan. A berlini Kaiser Wilhelm
Gedáchtniss Kirchénék 13.250 és 8300 kilós a két
nagy harangja. Ugyanott a Szent György templomban is lóg egy 95 mázsás harang. A kölni
dómban a már emiitett harangon (Kaiserglocke a
neve) kívül van egy 11.200 kilős. is.

Evezősök!
TRÉNINGRUHA
minden símben kapható

HABSELYEM BLUZ
gyönyörű

színekben

u
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A vér felfrissítése céljából

ajánlatos

néhány napon át korán reggel egy pohár természetes . Fcrcnc József" keserüvlzel inni. Az
egész világon rendelik az orvosok a valódi
Ferenc József víz használatát, mert ez szabályozza a bélmüködésl, erősili a gyomrol,

favltjo a véri, megnyugtatja az idegekei és ezáltal u) életerőt teremt. A Ferenc József keserűvíz gyógyszertárakban, drogériákban és
faszerüzletekben kapható.
B.I
— A Hunyadi-téri kerékpárpálya. A Szegedi Testgyakorlók Körének Hunyadi-téri sportpályáján kerékpárpálya van, ainelynek fordulói azonban igen veszélyesek és az érdekeltek
már régen foglalkoznak a pálya átépítésének
kérdésével. Legutóbb a kultuszminiszter kétezerötszáz pengő államsegélyt utalt ki a sportcgyesületneK erre a célra azzal, hogy a város
is legalább ennyit adjon, a többit pedig az
egyesület teremtse elő. Ebben az ügyben szerdán megbeszélés volt dr. S o m o g y i Szilveszter polgármesternél, akinél megjelent N y á r i
György főigazgató, K i s s Károly tanfelügyelő
és dr. ö r a ö g h Lajos tb. tanácsnok. A pollármester kijelentette, hogy a város egyetlen
illért sem áldozhat mai pénzügyi helyzetében
erre a célra, azonban használt építési anyagot
szívesen ajándékoz a pálya átépítéséhez. Rövidesen ugy is lebontják á gyakorló polgári iskola mögött levő ócska Nap-uccai házat, annak az anyagát az egvesület felhasználhatja.
— Halálozás. A szegedi pedagógiának egy szorgalmas, kiváló munkása dőlt ki szerdán az élők
sorából D ó z s a Jakab nyugalmazott reáliskolai
tanár személyében. Egy emberöltőn át oktatta a
matematika és a fizika tudományára az ifjúságot.
Dózsa, akinek keze alól kitűnő matematikusok kerültek ki, tanártársai és növendékei mindig a legnagyobb tisztelettel és szeretettel vették körül a jó
kollégát, a kitűnő tanárt Hosszú betegeskedés után
halt meg 76 éves korában. Csütörtökön temetik.
— Egyhónapi togház lopásért. L ő r i n c z Miklós péksegédet hétfőn este felfogadta egy szentesi
pékmester. A segéd még azon az éjszakán kilopta
munkaadójának zsebéből a pénzt. Lőrincz Miklóst
szerdán vonta felelősségre a szegedi törvényszéken dr. B e r z e Árpád törvényszéki biró. A péksegédet egyhónapi fogházra ítélték.
— A szimultán-oltások eredménye a sertésvész
elleni védekezésben. A földmivelésügyi miniszter
'rdekes leiratot intézett a város hatóságához és leiratában felhívja a hatóság figyelmét arra, hogy a
sertéspestis által okozott nagy veszteségek ellen
kettős szimultán-oltásokkal eredményesen lehet
védekezni. A törvényhatóság a sertéspestis elleni szimultán-oltások terjesztése érdekében az
állategészségügyi ebadó-alap jövedelméből esetleg
magából az alapból bizonyos összeget megszavazhat az oltóanyag beszerzéséhez abból a célból,
hogy az ilyen oltásokhoz mérsékelt áron bocs áj thassa a rászorult kisebb sertésállományu birtokosok részére. A minisater ezután rámutat arra,
hogy a szimultán-oltásoknak milyen gyakorlati
eredményei mutatkoztak eddig. A mult év utolsó
három hónapjában ugyanis a propaganda-oltások
során 470 község 6907 udvarában 52.611 sertést
oltottak be sertéspestis ellen szimultán módon.
Ezekben a községekben a be nem oltott sertések
közül 61 százalék megbetegedett és ebből elhullott
71 százalék. Ezek szerint oltás nélkül megbetegedett volna a beoltott 52.611 sertés 61 százaléka és
elhullott volna a betegek 71 százaléka, vagyis
22.785 sertés 683.550 pengő értékben. A három hónapos propaganda-oltások során tehát 157.833
pengő költséggel megmentettek 20.712 sertést
621.360 pengő értékben. A költségek levonása után
a megmentett érték három hónap alatt 463.527
pengő. A fentiek alapján szükségesnek tartja a
miniszter, hogy a propaganda-oltásokat tovább
folytassák cs a hatóságok ebben az évben is minél
nagyobb összeget szavazzanak meg erre a célra
az ebadó-alap terhére, hogy legfeljebb féláru szérumot lehessen adni a rászorult kisebb sertésállományu birtokosoknak.
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MAKÓI HÍREK
Vakmerő besurranó tolvajok garázdálkodtak
Makón. A Hunyadi-ucca 14. szám alatt jó fogást
csinált az egyik gyakorlott hivatásos besurranó
tolvaj. S z é l i Imre gazdálkodó háznépe az udvari
konyhában tartózkodott, amikor 7 óra tájban egy
középtermetű, sötétkékruhás, keztyüs fiatalember
barna aktatáskával megjelent az udvaron és mint
festő ajánlotta fel munkáját. Amikor közölték ve»
le, hogy a gazda nincs otthon, eltávozott A szürkületben ezután az ismeretlen látogató észrevétlenül behatolt a lakásba, átkutatta a sublót fiókját
és egy kazettából 118 pengőt, 3 aranygyűrűt és egy
aranynyakláncot vett magához. A lopást a házbeliek csak reggel vették észre. — Ugyancsak besurranó tolvaj járt tegnap Pa á l Lajos malomellenőr Szent János-tér 26. szám alatti házban levő
lakásán. Az ismeretlen tolvaj feltörte a szekrényt és 20 pengőt ellopott A nyomozás mindkét
ügyben megindult
Kettős temetés. Nagy részvét mellett temették
el szerdán délután a kórház halottasházából Moln á r Mici 21 éves leányt és nagyanyját, B r u t y ó
Istvánné Czene Annát, aki unokája halottaságyánál halt meg agvszélhüdésben. Az unokát és nagyanyját cigányzenével kísérték utolsó utjukon a közös sírba.
í
Flutanították a város fellebbezését az Ármentesitő Társulat pusztafensíki szivattyútelepének kibővítése ügyében. A földmüvelésügyi miniszter
döntése szerint a panasz alaptalan, mert a sámson
—apátfalvi csatorna a kibővített szivattyútelep vizeit is le tudja vezetni, különben Is vízmércét állítanak fel s azon a legmagasabb vizszint megjelölik. Ha ezt a vizszint eléri a csatorna vize, a további vizátemelést be fogják szüntetni. Alaptalan
a miniszter szerint a város fellebbezése azért is,
mert a pusztafensíki vizeknek Makó által kivánt
módon, a hódtói csatornán át való elvezetése 250
ezer pengőbe kerülne, míg a szivattyútelep kibővítése 80.000 pengő költséget igényei. Az á¡-mentesítő társulat igazgatóválasztmányának ülésén
S z a b ó Imre főmérnök azt kívánta a makói érdekeltség nevében, hogy a szivattyútelep kibővítése előtt a sámson—apátfalvi csatorna már elhatározott kimélyitését végezzék el, hogy a kibővített szivattyútelep többletvize nyugodt lefolyást
nyerjen. A társulat elnöke Ígéretet tett arra, hogy
a csatornaépítési munkálatokat még az idén elvégzik
Kiraboltak egy éléskamrát. B e n c z e Ferenc,
Jókai-ucca 16. szám alatti gazdálkodónál az éjszaka betörő járt. A tettes a hátsó kerítésen át
mászott be az udvarra és az éléskamra nyilásán
benyúlva, a kezeügyébe eső élelmiszereket elemelte. A nyomozás folyik
— A Színházj Élet ma megjelent uj számával
kezdődik a „Játszunk színházat" cimü pályázat.
Hat, mindenütt a világon nagy sikert aratott színdarabot közöl mostantól kezdve hétről-hétre a
Szinházi Élet. A feladat az, hogy az olvasóknak
kell kiosztani a darabok szerepeit.
—A Doma széki Gazdakör arató-ünnepélye. A Domaszéki Gazdakör vasárnap tartja szokásos aratóünnepélyét. Az ünnepélyre és a misére a kör vezetősége szerdán küldöttségileg hivta meg Bárányi Tibor főispánt és dr. Pálfy József polgármesterhelyettest
— Az Idegenforgalmi Hivatal kiadványai. A
szegedi Idegenforgalmi Hivatal most kezdte meg
művészi igényű kiadványainak összeállítását Első kiadványa az „Előzetes tájékoztató", amely a
Filléres Gyorsok utasai részére készült sikert ért
el A „Literatura" a címlapon hozza az Idegenforgalmi Hivatal tájékoztatójának kliséjét és az
Irodalmi Élet rovatban többek között a következőket írja: „A magyar idegenforgalmi propaganda
néhány nagyvonásu és kezdeményező erejű férfi
vezetése mellett, szinte egyik napról a másikra,
olyan uj, a külföldi kliséktől józanul eltérő, artisztikus fogalmazásu formákat öltött, hogy mellettük kulturember már nem haladhat el figyelem
nélkül. A legfrissebb alkotás ezen a téren a Szeged város idegenforgalmi hivatalának ügyes kis
„előzetes tájékoztatója", amely rövid szavakba
foglalva elmondja mindazt, amit a város látogatóinak nyújthat. Ezt a szöveget azonban roppant
mulatságos és finomveretü rajzok kisérik, amelyeket az ismert fametsző művész, a magyar nép
lelkének alapos ismerője, B u d a v György készített jó humorral, kedves ötletekkel.

é s Mftívésseí
X karszemélyzet jutalomjátéka. ( C s ú n y a
l á n y , N e m é n y i L i l i v e l . ) Hagyomány és
tiszteletreméltó szokás, hogy szezon végén a színjátszás névtelenjei felé fordul a közönség figyelme. A kardalosok felé, akikre sose süt a siker
napja, akik dalolnak, táncolnak és amikor levetették a grófok és grófnők paillettes gúnyáit száraz
kenyér és szegénység a sorsuk. A közönség megérti, méltányolja a kardalosak jutalomjátékát és
szivesen áldoz egy szinházi estére, ha még hozzá
sikert ígérő előadást is nyújt a szinház. Az este
vonzereje kétségkívül N e m é n y i Lili volt Finom és diszkrét bájjal, a nüanszokban is kedvességet rejtő modorral, ötlettel és humorral szólaltatta meg a C s ú n y a l á n y címszerepét A Vadnai—Harmath—Márkus-operett nemcsak grandé
dameot kiván a primadonnától, hanem színésznőt
is, aki ha kell karrikatura, ha kell hóditó jelenség és Neményi Lili a közönség tapsai között játszotta el nehéz szerepét. Kedves jelenség volt a
fiatal P a l l a y Polette is. Szépen táncol, ügyes,
rokonszenvesen fogadta a nézőtér. B e l l á k a
harsogó kacagásokat indította meg. mint mindég;
C s e 11 e mulattató és virgonc szerelmes volt. Az
este igy a kellemes szórakozás jegyében zajlott le,
amihez hozzájárult, hogy a nézőtér zsúfolásig
megtelt és a hangulatot fokozta a nyereménytárgyak özöne, amely gyufaskatulyáktól tortáig, virslitől harisnyáig elárasztotta a gyanútlan szinházi
közönséget. Taps, ujrázás akadt és ami a fő. talán
jutott valami a kardalosoknak is.
A Magyar Játékszín Kamara Társulat vendégjátéka Szegeden. A B á r s o n y Aladár igazgatása alatt működő Magyar Játékszín Kamara Társulat julius 15-én kezdi szegedi vendégjátékát.
A kamaratársulat jelenleg Debrecenben működik,
ahol már negyedik hete játszik szép sikerrel. Hasonlóképpen szép sikerűk volt Miskolcon, ahol hat
héten át játszottak. Elsőheti műsoruk csupa értékes és érdekes darabból áll: J e d e r m a n n (Gellért Lajos felléptével) JAték a kastélyban, Kék
róka, Szépség vására, Botrány a Savoyban, stb,
A társulat tagjai: Gyarmati Anikó, Szepessy Edit,
Mészáros Ica, Forgács Magda, Jellinek Pál, dr.
Latzkó István, Pető Endre, Pálóczi László, Csergő
István és mások. A társulat főtitkára, K o r d a
Sándor csütörtökön megkezdi a szegedi vendégszereplés előkészítését

A szinházi iroda hirei
Ma szünet
Pénteken este mutatja be a szinház a szezon
legnagyobb szenzációját, a színtársulat utolsó előadását, a Timosát
A Timosa szegedi előadásait a darab szerzője
és a diadalmas budapesti előadássorozat rendezője:
Gellért Lajos rendezi.
A Timosa főszerepeit a budapesti előadások
kitűnő főszereplői: Gellért Lajos, Tamás Benő,
Ürmössy Anikó, Czobor Imre játszák. A női főszerepet a szegedi színtársulat kiváló művésznője.
Könyves-Tóth Erzsi játsza.
Á Timosa szegedi előadásain ó-héber dalokat
énekel Róbert György.
A Timosa péntek, szombat, vasárnap este és
vasárnap délután kerül színre rendes esti helyárakkal.
Utolsó előadások: kedden és szerdán a Komikusok Kabaréja vendégszerepel a szegedi ttinházban. A szerda esti előadással a szinház beflejefte
a szezont.
Az összes esti előadások fél 9-kor kezdődnek.
Kereskedelmit végzett gyors-, gépirásban
és könyvelésben jártas f i a t a l e m b e r t

azonnali

belépésre

alkalmazunk. Ajánlatok postafiók 107.

Gyermeknyaraltatás

Balatonszárszón

székesfővárosi tanítónő vezetése alatt, aki
14 éve vezeti. Jelentkezés Blau tanárnál,
Pár si-börut 28.
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Sport

Tisztelt Szerkesztőségi
Csak néhány sort
szeretnék irni a munkanélküli munkásság
A Szeged FC szervezkedése. A Szeged FC
helyzetéről. A naoolJ>an arról olvastam, hogy taggyűlést tartott amelynek legfontosabb tárnem szabad támogatni a jogosulatlan iparüzo- gya a szervezkedés ügye volt Tájékoztatták
ket. Kérdem, ki támogatja a képzett ipari mun- az ülésen megjelenteket a szervezkedés eddigi
kást? A hatóság? A mesterek nem adnak és eredményéről és örömmel állapították meg,
nem is tudnak munkát adni. Pedig a nagy hogy maris igen szép eredményt értek el. Elnyomoron lehetne valahogy segíteni. A tehető- határozták, hogy a taggyüjtést fokozottabb
sebb mesterek hozzanak olyan határozatot, mértékben folytatiák, mert el akarják érni,
hogy a családos munkasokat pénzsegéllyel és hogy a tagdijakból befolyó összeg elegendő leélelemmel, a nőtlenéket pedig élelemmel se- gyen a játékosok fizetésének fedezésére. Az
gitik. Ha majd enyhül az ipari válság, akkor eddigi eredmények alapján erre minden rea segélyezettek munkával visszaadják a se- mény megvan.
gélyt. Az inségmunkával kapcsolatban csak
Eursmik, a békéscsabai Előre kapusa, aki —
annyi megjegyezni valóm van, hogy az inség- mint ismeretes —, a Bocskayhoz gravitál, nem irja
munkák alatt az iparosok együtt talicskáztak addig alá szerződését, amíg csapata be nem fea kubikosokkal. Nem lehetett volna ugy meg- jezi dóntőmérkőzéseit
oldani a dolgot, hogy az iparosokat az iparNagy érdeklődés előzi meg a vasárnapi Szíágukban foglalkoztatták volna? Segíteni kell
nész—Újságíró
mérkőzést. Most, amikor már
mindenképen a nyomorúságon. Be kell hozni
az ipari munkási \l a napi 6 órás munkaidőt, véget értek a pontokért folyó bajnoki küzdelhogy ezáltal többnek jusson kenyér, ha csak mek, pályára lépnek azok a „futballisták",
kis falat is. Nem kell Ítélni a rövidebb munka- akik eddig csak a rivalda és a rotációs gép
időtől. 35 évvel ezelőtt Braziliában dolgoztam mellett működtek. Minden ellenkező híresztekét esztendeig és ott már negyven esztendő óta léssel szemben, a vasárnapi derby a sportkövetelménveinek megfelelően fairen, „a magasabb
napi hat órát dolgoztak a munkások és mégfutball*4 teljes latba vetésével fog lezajlani, de
sem ment tőle tönkre senki.
humorban sem lesz hiánv. A mérkőzés kísérőTisztelettel: F. J.
számaként a görlök „atlétikai" versenyt vivnak. A Színész-mérkőzést K ö n y v e s - T ó t h
Erzsi kezdörugása nyitja meg és a határbirói
tisztet V á r h a l m i Irén, H e g e d ű s
Rózsi,
P a 11 a y Polett és K i s s Ilonka látják el.
A» Evezős Szövetség szombaton és vasárnap
rendezi meg nemzetközi regattaversenyét a margitszigeti Dunaágban. A versenyen a szegediek
közül a Csónakázó Egvesület vesz részt és a paA kereskedelmi és iparkamarának a fázis- pírforma szerint győzelmi esélye van.
adó ügyében tartott értekezletén előterjesztett
Egv évre eltiltották a birkózástól Tóth Mlhatározati javaslattal kapcsolatosan indítványoztam, hogy a kamara, mint a kereskede- hálvt, aki inzultált egv bírót. T ó t h Sz. Milem törvényes képviselete, ugy jár el helyesen, hályt, a Toldi bainokbirkozóját. a Magyar Birha a határozati javaslatot nem az ÓMKE kózó Szövetség déli kerületének fegvelmi biutján, hanem közvetlenül a miniszterhez kül- zottsága azért, mert a vezetőbirót tettleg inzuldi el és ^ d i g ugy a kereskedelmi, mint a tálta, egv évre eltiltotta a versenyzéstől. Tóth
pénzügyminiszterhez.
Ezen
indítványomat Sz. Mihály a január 15-én megrendezett déli
Wimmer elnök ur és az értekezlet el is fogadta. kerületi válogató versenven Bunkóczival, az
Kijelentem, hogy én ekkor az OMKE-val SzMTE birkózójával mérkőzött. A küzdelemegyáltalában nem foglalkoztam, de a legna- től a vezetőbíró, Tomics János határozata alapgyobb tisztelettel emlékeztem meg annak il- ján Bunkóczi került ki győztesként Tóth a lelusztris elnökéről, a kereskedelem patinás vé- pontozás miatt Tomicsot, amikor lelépett a
réréről és csupán azt szegeztem le, nogy a ka- szőnvegről, areulütötte. Az MBSz-ben duló vimara nem érdekképviselet és ha érdekképvise- szálvkodás miatt a fegvelmi bizottság csak most
letről van szó, itt van a Szegedi Kereskedők foglalkozott az üggyel és Tóth Sz. Mihályt
megbüntette. Tóth fegyelmi ügvének elintézéSzövetsége.
séig állandóan versenyezett és & volt az
A személyeskedés terére nem szokásom az el- egyetlen déli kerületi birkózó, aki a Szegeden
tévelyedés, sem hasonló tónusban nem óhajjárt eszt birkózók egyikét le tudta győzni.
tom viszonozni az OMKE hasábjain megjeSófalvy az Újpest iátékosa. Megírta a I>éTlent gúnyolódó cikkecskét, csupán arra utalok,
hogy sohasem kerestem a rokonszenvet és az magvarország, hogv S ó f a l v y n a k , a HTVE
elismerést, de kereskedő kartársaim és többi játékosának az Uipesthez való szerződését
polgártársaim, akik ismerik közéleti tevékeny- a PLASz intézőbizottsága nem érvényesítette,
mert a játékos egyesülete és édesapja tiltakoségemet, bizalmukat nyilvánították a köztör- zott a szerződtetés ellen. A PLASz intézőbizottvényhatósági bizottsági és kereskedelmi és sága ugy határozott, hogy mielőtt a szerződés
iparkamarai választá ;oknál, mert mindkét he- érvényessége felett döntene, megidézi az érdelyen a legtöbb szavazatot kaptam. Ez a leg- kelteket. A PLASz intézőbizottsága tegnap
jobb bizonyíték arra nézve, hogy mindig ön- foglalkozott ismét az üggvel és miután az ülézetlenül és odaadással csak a közérdeket kép- sen sem Sófalvy, sem a HTVE képviselője nem
viseltem.
ielent meg, uev határozott, hogv Sófalvvt az
Egyébként a cikk sértő hangja és kitételei Uipest szerződtetett játékosának tekinti. Ezt
miatt a megfelelő eljárást mar folyamatba
annál is inkább megteheti az intézőbizottság
tettem.
— hanffsulvozza az indokolás —. mert a HTVE
előbb elfogadta a játékos átadásáért járó 500
Szeged, 1933 juiius 5.
pengőt és csak azután ment panaszra a déli
Bástyái Holtzer
Tivadar.
alszővetséghez. és miután Sófalvv már 18 éves
elmúlt, szerződtetéséhez nem kellett szülői beleepvezés.

Nyiliíér

Válasz az „0MKE"-nak

Natív nyári ruhavásár

a Belvárosi NOI RuhaaniiMzban
(ezelőtt L&ncz Jenő cég) Széchenyi tér 15. sz.
Műselyem ruha mintás
P 5.60
Műselyem muszlin ruha gyönyörű mintákkal
P 10.Müselyem ruha sima
P 4.50
Féldelén és karton ruha
P 8.00—3.50
Panamavászon ruha
P 6-—
••rriet, hozott anyagból ngyazól-ría fillérekért » i l U l o k 329

a nagyérdemű közönséget, hogy bevezettem a
»filléres" átrakást és javítási árakat — Használt
cserépkályha már 50 pengőtől a szobában beállítva kapható. Használt cserépkályhát veszek. —
Szives pártfogást kér LÉDERER JÁNOS kályhásmester, Somogyi u. 15. sz.
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Berkovies Mrd fegyelmi fiere. A játékosszöfctetéssel vádolt B e r k o v i e s s^vetségí futballbiró
körfll keletkezett hullámok méc nem simultak el.
Berkovies levelet intézett a Biró Testülethez,
amelyben kijelenti, hogy Sófalvy kérésére járt
közben a szerződtetés ügyében. Állításának igazolására a Biró Testülethez küldött levelében Sófalvynak hozzáintézett levelének másolatát csatolja, amellvel azt Igyekszik bizonyítani, hogy Sófalvvt az Újpestnek csak ajánlotta, de a szerződtetésben nem működött közre és semmiféle díjazásban nem részesült. Berkovies levelében bejelentette a Biró Testületnek, hogy egyelőre nem kiván
bíráskodni. A Biró Testület fegyelmi bizottsága
az negvel még nem foglalkozott, Ttiftrf felhívására
eddig még sem ar UTC-töl, sem a HTVE-től válasz nem érkezett
A profi válogatott Svédországban, Gefleben
3:4 (2:1) arányban vereséget szenvedett egy
kerületi kombinált csapattól.
i

Angarozsot
főleg a l á b o n á l l ó r o z s b ó l

szedettet,

hörlsbogarat
és minden m A* gyógynövényt
minden mennyiségben a legmagasabb
árban vásárol D r . M I K L u S
Gyógynövénynagykereskedés rt. Budapest, V., Vilmos császár u. 6. Tel. 805-77.

Budapesti értéktőzsde zállat. A tegnapi kedvező hangulat és szilárd irányzat a mai tőzsdén
is folytatódott. A szilárdságot a fedezési, továbbá
véleményes vásáriásók és az amerikai szilárdság
ösztönző hatást idéztek elő. Az értékek egész sora
ért el igen jelentős, sokszor 5 százalékot is meghaladó árnyereséget. Az érdeklődés középpontjában ma is a bányapapirok, főleg pedig Urikányi
Salgó és Rima részvények állottak, de a helyi
papirokban is nagyobb forgalmat bonyolítottak
le, mint az utóbbi hetek bármely tőzsdenapján. A
túlzott kereslet miatt az Urikányi és Goldberger
részvények árfolyamát átmenetileg fel is függesztették. Á tőzsde élénk forgalom mellett szilárd
irányzattal zárt. A fixkamatozásu papírok piaca
a dollár nemzetközi bizonytalansága következtében tartózkodó volt. Magyar Nemzeti Bank 135,
Első Magyar Alt 480. Első budapesti gőzmalom
12.5, Hungária 7, Bauxit 28.6, Asphalt 8.5, MÁK
338. Salgó 25.35. Urikányi 47.0, Atheneum ex 17,
Glóbus ex 26.5, Fegwer ex 64, Ganz 11, Láng 17,
Lámpa 15.5, Rima 21.4, Ofa 6, Na síd 76.5, Nova
18.5, Trust 84.5, Délcukor 68.75, Magyar cukor
84.25, Mezőgazdasági ipar 11, Izzó 301, Krausz
60, Gsdiwindt 97.5, Roval 21.5, Kenderfonőgyár 15,
Goldberger 32, Győri textil 43, Pamutipar 43, Ruggyanta 25.25, Vasutt forg. 17.75, Telefongyár 6.5,
Szelvények: Athereum 1 pengő. Glóbus 0.75, Fegyver 4 pengő. Iránvzat szilárd. Fixkamatozásu papírok: Főv. kölcsönkötvénv 1914 évi 40.25, 1927 évi
35., 1911 évi 28.5, Hadikölesön « százalékos 1—5
klbocsájtásu 0.39, 6—7 kibecsájtásu 0.30, 5.5 százalékos 2—7. klbocsájtásu 0.30, 4. 5, 8 kib. 029.
Zürichi deviza zárlat. Páris 20.38, London 17.34,
Newvork 385.00, Brüsszel 72.45, Milánó 27.45, Madrid 43.40. Amszterdam 208.30, Berlin 122.80. Bécs
(hív.) 73.24, (sllling) 58.50, Prága 15.41, Varsó
58.05, Belgrád 7.00, Bukarest 3.08.
Masryar Nemzeti Bank hivatalos Artnlyamjelentése. Angol font 19.20—1960, dán kor. 85.30-86.50,
belga 79.16—79.74, cseh korona 16.96—17.07, dinár
720-7.70, dollár 421.00-431.00, kanadai dollár
390.00—402.00, svéd korona 98.50—99.50, hollandi
forint 229.70—232.90, lengyel zlotv 64.35-64.85. leu
340—344, leva 400—426 líra 29.90—30.20. francia frank 2230-2250. német márka 135.70-136 60,
norvég korona 9820—99.20. osztrák schilling 77 50
-8050. svájci frank 11070-111.70.
Budapest! terménvtözsde hivatalos árfolyamai.
Bnza tiszai 76 kg-os 13.05-13.70, 77-es 13.30-14.00,
78-as 13.55-14.20, 79-es 13.80-14.45, 80-a« 13.9014.55, felsötlszal. jászsági, fejérmegyei. dunántúli,
pestvidéki és bácskai 75 kilogramos 12.80—13.05.
77-es 12.95-13.20, 78-as 13.10—13.40, 79-es 13.30-'
13.55, 80-as 13.45—13.70. Pestvidéki rozs és egyéb
6.00—6.10, takarmányárpa I. 8.10—8.20, felvidéki
sörárpa 1100-12.50, zab I. 8.10—8.25, tiszántúli
tengeri 7.80-7.85, korpa 5.20-5.30.
Csikágól terménvtliwfle »árlat Búza esendes.
Jnlinsra 96 hétnyolcad, (—)', szeptemberre 99 «nvolcad—hétnyolcad, decemberre 100 háromnyolcad—fél. Tengri szilárd. Juliusra 59 háromnyolcad, (—)', szeptemberre 63.5 <—>. decemberre 67.25
(—). Bozs lanyha. Juliusra 77.25 (—). szeptemberre 80.75 (—), rffremberre 85.25—háromnegyed (—).
Zab lanyha. Juliusra 46 (—\ szeptemberre 47 egynyolead (—), decemberre 49 egynvolcad (—).

t*i bezárva,ra<r*ezé'Wzárva
n sr.it>.

VirUsrb-'éle

élelmi szerszekrényben!

Minden házttrtísban, k»18n8sen nyaralókban nélkMBzheUtle».
Állandóan ezellós. a leprktnebb rovar som férkózik az ételekhez.
Gyártla: VlrAgh asztalos. Szeged, Vidra neca 4. »rím.
Legmodernebb konyha bntorokban nagr rilaaiték, ««ab&lyMhatii
k-crP fotelok, nehéz-itü h & l ú ^ h u rendktrtl oleoAn. Z3T
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— Feleljen nelcem, — kiáltott fel Kálmán,
— ön, akinek sikerűit, amit a k a r t . . . boldog
ön?
— Ez nem szempont,"— felelte váüatvonvn a remete.
Kálmán összekulcsolta a kezét és sírástól
elcsukló hangon mondta:
— Én olyan boldog voltam!
Havazni kezdett. Némán
visszafordultak.

IX.
Aki álmában beleveri arcát az ágy deszkájába: egy másodperc töredéke alatt elébeálmodik ennek az ütésnek valami történetet,
a kapott pofon magyarázatául, ilyenformán
szerette volna Kálmán is elhitetni magával,
hogy 6 tulajdonképen mór rég szerette Alicet. A remetével folytatott beszélgetések óta
még jobban megvetette magát. De ezt a lelkiállapotot nem lehet soká birni —
kell,
hogy önmagunk előtt valahogy
Igazoljuk
magunkat. Előbb csak gondolatban, aztán
Alice előtt is egyre gúnyosabban foglalkozott a „szent" asszonnyal, akinek erkölcsi
fölénye nem egyéb fizikai hidegségnél s
voltaképen előbb lett hütelen, mint a férje.
Nap-nap után faggatta Alicet Storm különösségeiről is. És mindenekfölött: játszotta
a szerelmest, akinek nemcsak érzékei, de szívbeli érzelmei is Alice-szal forrottak össze.
Hallani akarta Alice ézelmeinek történetét.
Hogyan, mióta szereti? Mi indította arra,
hogy oly hirtelen odaadja magát neki?
Hosszú heteken át folyt ez az ostrom —
eredménytelenül. Alice ugy tett, mintha
semmit nem értene az egészből. Odaadó
volt, szenvedélyes, buja — de nem engedte
magát piedesztálra emelni. Olgáról változatlan tisztelettel és hálával beszélt s Kálmán
gúnyolódásait eleresztette a füle mellett,
vagy rosszaló fejcsóválással felelt rájuk. Alfrédot néha maga is lenéző ajkbiggyesztéssel
emlegette, mint férjet, de kitartott »mellett,
hogy a legnagyobb művész a világon. Ha
Kálin án a szerelmest játszotta, mosolyogva
simogatta meg a haját; ha érzelmeiről fag' gatta, hallgatott vagy másra terelte a szót.
Csak azt ismételgette sűrűn, mélyhangu duruzsolással: — Ehes gyerek, szegény éhes
kis gyerek.
Vas, fém és egyes más anyagok
és azokból készült áruk készletváltság kimutatásának és áruleltárnak készítését vállalják,
becslésnél és egyéb vizsgálatnál mint

cllcnszakerlők
í«

BÚTOROZOTT
SZOBÁK

Kemencénél dol goan itudó sütösegédet felvesz
Lázár János sütőmester Szabadság tér 11.

Bútorozott

Bejáró fiatal
leányt
felvesz koszttal Lázár
János sütőmester. Szabadiság tér 11.

TESTVÉREK

adó és könyvszakértők, Budapest,
ÍV. Muzeum krt 7. Tel.: 89-7-57.

szobát

L A K Á S T
gyorsan és jól kiad
illetőlej? talál, ha felad egy apróhirdetést
n
Oélmagvarorszánba'

ADAS-VETEL

HASZNALT

Teljesen különbejáratu
csinosan bútorozott parkettás szoba fürdőszobával kiadó. Mars tér
12 ,1. Érd. Rákóczi tér
és Kossuth L. sugárut
sarok, alkatrészüzlet.

Oeaedeb Marcell

nOFSAIlER

Apróhirdetések

csak e h t t e n hoz forgalomba

I m a Q y a r o r s x á Q

közreműködnek

1953 július 6.

Igaza volna a remetének?
Ez az asszony eddig hü volt az urához,
akármily keveset törődött is az vele. Kialakult volna Tégyamitakarszban az az asszonytípus, amely a nemi aktust már összefüggésbe sem hozta a szerelemmel, hanem annyiba
veszi, mint az evést, az ivást s a többi szükséges testi funkciót? Alice talán mulat is rajta, lelkiismereti aggodalpnain és szerelemkomédiázásán? És igaza van, ha mulat rajta,
ha lenézi. Alice nem hazudik — ő igen. Hiszen itt valóban közönséges testi szükségletről van szó — csak neki nincs bátorsága,
hogy bevallja ezt. Gyávaságból
hazudik
szerelmet, gyávaságból próbálja Olgát ós
Alfrédot lehúzni magához.
Vájjon mi történhetik
Tégyamitakersz
nyolc emeletén, ha már ő is idáig Jutott?
Körül kellene nézni, visszatérni az emberek
közé. Alice úgyis egyre hajtogatja, hogy micsoda ostobaság ez az elhúzódás. Ha eddig
együtt láthatták ő k e t . . :
Hamarosan el is következett az az alkalom, amikor nem lehetett többé elhúzódni a
reprezentálás elől. Bonczai jelentette, hogy
Horváth Géza Londonból — ahol most játszszák ötszázadszor legutolsó darabját — kéziratot küldött Tégyamitakarsz színházának s
február végére maga is megérkezik, hogy
résztvegyen az utolsó próbákon. A világsikerektől megcsömörlött iró honvágyat érez
az igazi irodalom után. Ezt a darabot csak
Tégyamitakarszban s legföljebb még egykét avant-garde-szinpadon engedi előadni.
Bonczai kora reggel; ágyában rohanta
meg Kálmánt ezzel a Jelentéssel. Kezében
még olvasatlanul lobogtatta az első postával érkezett darabot.
— Most pedig, — mondotta, — igen . : :
azt h i s z e m . . . elbújok a szobámba és elolvasom . ; :
— Mi a címe? — kérdezte Kálmán:
— M é g . . . meg sem n é z t e m . : :
igen",
Itt v a n . . . É r d e k e s B e s z é l g e t é s
a
bábuval...
— Csakugyan érdekes lehet. Hát csak" szaladjon, direktor ur, megértem a kíváncsiságát. Végtére is ön fedezte fel ezt az embert.
Olvassa el a darabot. Ebéd után átmegyek
a színészek társalgójába, ott majd négyszemközt elmondja a véleményét.
Bonczai elrohant. Kálmán felöltözött, csizmát húzott s mint a motor csúfos bukása óta
majdnem mindennap tenni szokta, magányos
sétára indult a hegyek közé. Puskát már rég
nem vitt magával, csak egy mogyorófapálcát.
(Folyt kőv.)
Felel»« szerkesztő: PÁSZTOR JÓZSEF.
Nyomatott a kiadótulajdonos lélmagyaror 'g
Hírlap- és Nyomdavállalat R t könyvnyomdájában
Felelős Gzemvezető: Klein Sándor

Különbéjáratú bútorozott szoba, villanv és
kapukulccsal kiadó. —
Kálvária u. 2.
Gsinosan
bútorozott
lépcsőházi külömbejára
tu diszkrét féregmentes
szoba kiadó — Vasasszentpéter 10.
Külöwbejáratn bútorozott szoba, fürdőszobahasználattal kiadó —
Kossuth u. 18, bal.

Lakás- Üzlet

bútort, ruhát és a
háztartásban felesleges tárgyakat jól
értékesít *
Délmagyarország
apróhirdetései utján
Keveset használt szólómotorkerékpár eladó —
Fodor ucca 31, TI. 5.
Megtekinthető retjei en
kint.
Egy jókarban lévő kifogástalan National regiszter-eas*a és egy
amerikai csukható, fiókos íróasztal kedvező
áron megvehető. Nemecz Dezső, „Hattyú"
drogéria, Tisza L. körút 38. sz.

Házat

Régi fUrdttruhálát
ne dobja el. mert csekély pénzért
TABOROSSYNÉ kötődéje kijavítja. Arany János u.
Gróf palota.
230

Délntagyarország

Unté. Motorkaréhair. kerékDártH'adonosok ftmlmthal
GummlvnlVanlráHst olesón

legkönnyebben el
adhat vagy vehet,
ha meghirdeti a

apróhirdetései között

és szakszerűen
vitó

Foglalkozás
Gépelést olcsó« és pontosan vállalok. Glück,
Rákóczi tér és Kossuth
L sugárwt sarok, alkatrészüzlet. Érd. fél 1
-fél 3-ig.
Bejárónőnek, kiszól gálónőnek vagy bármely
komoly munkára ajánlkozom szerényebb fizetésért, jó
bizonyítvánnyal.
Szorgalmas,
megbízható vagyok. —
Ménesi Ilonka, Bécsikörut 9.
B V R C T
és vászonöltöny szakszerű
tisztítása legolcsóbban, galI6f tisztítás

tükörfényesre

üzem

a

Gummifa.

vlqez

Kossuth

Lajos sugárút 20. ( P o w l lánflrtrt házban.)
45

Ulszeg'llirt Wnvalméh«!
Jóizü Neumajer kenyér
kapható Csanádi u. 22,
Fehér 30 f, barna 26 f,
kitűnő rosz 20 fillér.
Kerékpárt, használtat,
jókarban lévőt veszek.
Bemutatható 12—3 óra
között Zsótér u. 1.
Használt üvegfalak, üzletberendezések, háztar
tási jégszekrény olcsón
eladók. Madách ucca 11
udvarban.
Egvpár evezős csónak,
teljesen jókarban levő,
eladó.
Megtekinthető
bármikor Szönvi fürdő
házán.

ónak a
" H A T T Y Ú "
gfizmosodában, Takaréktár n. 8. Sürgősen eladó világos
hálószoba bútor (ágyak
Becsületes, szorgalmas
nélkül) Margit u. 28,
26 éves nő mindenesnek
csekély fizetésért el- földszint 6.
megy azonnalra. Szentháromság u. 39. ajtó 7.
Keresztény urinőt tizenhárom éves leányka
mellé anyahclypttesnek
keresünk.
Ajánlatot:
„Családtag"
jelzéssel
kiadóba.
Nyugdíjas úrinő házvezetőnőnek elmenne —
egyedülálló magasrangu 4úrhoz. „Átlagonfelüli' jeligére.
Bejáró takarítónő, jó
bizonyitvámnyal azonnal felvétetik Kigyó u.
1. I. 3.
K'fuító riu felvétetik —
Birn festéküzlet, Szent
Istváír tér 6

DUGASZ
F E S T ,

T I S Z T I T
legszebben ét a legolcsóbban!
L*let:
Károlyi a . 3.
Ipartelep:
TApéi a. 7. Tel. 30—76

Gallértisztitás 8 fillér

UÜHW'H
„Ellenség üzenetét elfogadom, várom további sorait."
Szegedi bentlétem alkalmára idősebb
ur
gardirozását kérem. —
, Vidéki úrinő 40" jel

