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történt. Mintha az áradások lehömpölygésével együtt megcsappant volna az érdeklődés
és az aggodalom is, amely a haragosan megdagadt víz láttára eltöltötte az embereket. A
töltések felmagositása egyelőre elmaradt. A
gázgyári pénzek felhasználásának vitájában
ellenben olyan meglepetésszerüleg, mint
ahogy a nagy vizek jöttek, kirobbant az a
beismerés is, hogy még a jelenlegi töltések
sem olyan feltétlenül biztosak, mint ahogy
hittük. Nem tudjuk, hogy mi lakik bennük.
Nem tudjuk, hogy hol vannak átfurkálva,
tudjuk ellenben, hogy minden vízvédelmi
alaptörvény ellenére a szivattyucsatornáknak
csak egyik vége van biztosító berendezésekkel ellátva. Ha tehát nyugodtan akarunk
aludni, nemcsak magositani kell a töltéseket,
hanem a meglevő alapokat is alapos revíziónak kell alávetni.
Most hogy ismét látjuk a magas vizet,
tisztelettel felvetjük a kérdést, hogy mi történt, mióta ezek a megállapítások elhangottak és mióta a polgármester is kijelentette,
ogy Szegednek nincs égetőbb problémája,
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mint a százszázalékos biztonsági intézkedések megtétele a Tisza vizveszedelmével
szemben? Hónapok teltek el, de semmiféle
mozgolódást nem látunk a tiszai front irányában. Minden tisztelet mellett, amellyel a
város mérnöki hivatala iránt viseltetünk, bátorkodunk megjegyezni, hogy a sajnálatos
közgazdasági viszonyok következtében se
építkezési engedélyekért nincsen olyan tolongás, se annyi középitkezés, útépítés és
más mérnöki munka nincsen, hogy a város
mérnökeinek munkaerejét túlságosan igénybevenné. Az ilyen idők volnának a legalkalmasabbak a védelmi tervek teljes kidolgozására, az összes tiszai problémák elméleti megoldására, hogy a megpróbáltatások készületlenül ne érjenek. Mert igaz, hogy a Tisza elleni védekezés állami feladat is, de a kérdés
mégis csak bennünket érdekel a legközvetlenebbül. Legalább is azt kell tudnunk, hogy
mit kell kívánnunk az államtól és mit kell cselekednünk magunknak. Erre a kérdésre szeretnénk a mostani magas viz elvonulása után
mielőbb megnyugtató feleletet.

Mióta boldogult emlékezetű IV. Béla király városi rangra emelte Szegedet, amely
eseménynek bronz reliefje ott látható a
Templom-tér árkádjai alatt, vagy talán már
régebbi időkben is, mióta a Palánk, Alsóváros és Felsővárps számottevő embertömörülésnek lettek a színhelyei, Szegednek van
egy örök, aktualitását soha el nem vesztő témája, a Tisza. A magyar geográfiában és a
magyar életben a Tisza és Szeged összetartozó fogalmak. A város sorsa össze van nőve
a Tiszával. Mikor az első telepesek a kiöntések között a szegedi emelkedéseket választották tanyáik színhelyéül, bölcs előrelátás
vezette őket, mert nemcsak saját életfeltételleiket találták meg ezen a helyen, hanem
egyúttal olyan pontot is kerestek ki a legnagyobb mellékfolyó torkolatának közeiéhen,
amely a különböző termelő területek összeszögellődésénél a jövő városfejlődés számára
is alkalmasnak bizonyult- A Tisza igy életet
adott ennek a városnak. De ugyanez a Tisza
áradásaival állandó fenyegetője is a városnak. A hetvenkilences nagy árviz, amelynek
idén érjük rekonstrukciós félszázadát, nem
az egyedüli pusztulás volt, mely Szegedet a
multhan érte, csak a dolog természetéből foIyólag legerősebben él a mai generáció emlékezetében.
Vad pánik a nagy besszhullám miatt — A rozs 4, a buza 2 pengővel esell vissza
Ez a generáció, amely a mai Szeged lakos(Budapesti tudósítónk" telefon jelentése.) Csi- con volt, ahol a jegyzések 26.5 centtel zuhantak
ságát teszi, különösen az idősebbik fele, a
vissza, ami pengőre és métermázsára átszámítrelativ biztonság érzésével szokott tekinte- kágóból jelentik: A gabonatőzsde szerdai feketenapja után a csütörtöki nap még az előző
ni a Tiszára. A Tiszaszabályozás munkálatai- napinál is katasztrófálisabb árzuhanást hozott. va 4.20 pengőt jelent. Amióta a csikágói gabonatőzsde fennáll, ilyen óriási áresés még nem
nak nagyjából való befejezése, a várost kö- A tőzsdén példátlanul nagyarányú besszhul- volt.
rülvevő körtöltésnek a megépítése, a viz- lám söpört végig.
Búzában és tengeriben szintén példátlan aráügyi szolgálat kiépítése kétségtelenül mind
A gabonacsarnokban felbomlott a rend, az
nyokban folyt az áresés. A buzajegvzések átlag
hozzájárultak annak az érzésnek a kiváltásá- óriási izgalomban a tőzsdetagok közül többen
13—15.5 centtel olcsóbbodtak, ami métercnához, hogy olyan katasztrófákra, mint az 1879. elájultak. Pokoli lárma töltötte be a termet és
zsánkint 2.10 pengő árveszteségnek felel meg.
esztendei voit, emberi előrelátás szerint töb- a tőzsde megnyitásától egészen zárlatig szünet A katasztrófális bessz most mar a lisztpiacon
bé nem kell számítani. Fenntartás nélkül el nélkül tartott a nagy árrombolás.
is érezteti hatását, ahol a jegyzések szintén
A legkatasztrófálisabb árzuhanás a rozspiatöbb, mint 10 százalékkal olcsóbbodtak.
is kell ismerni, hogy ami Szeged védelme érdekében az utolsó fél évszázad alatt történt,
Magyarországon a legnagyobb mérnöki teljesítmények közé tartozik. El is értük vele
azt, hogy ennek a generációnak az életében
nem a Tisza uralkodott a város, hanem a város a Tisza fölött.
Másfél évtized óta azonban mintha a Tisza ismét mutogatni akarná az erejét- A z Az angol
szakszervezet
ele bofkottra
Hívják fel a
munkássáaof
1919. évi és különösen a tavalyi árvíz szinta német
áruk
ellen
jében erősen meghaladta az T879. évi vá(Budapesti tudósítónk telefonjelentése.) Lonrospusztító árviz színvonalát. Bölcs magyazendő időben Fülöp hesseni herceg —, aki az
donból jelentik: Az angol fővárosban a zsidó olasz király veje —, lesz Hindenburg utóda.
rázatokat hallottunk hozzáértő és illetékes
vallású lakosság csütörtökön délután tartotta
szakemberek részéről, hogy éppen az átvá- meg a hetek óta tervezett nagy tüntetést a hoFurlwSngler: óllamlanácsos
gások, a töltések megépítése és a szabályo- rogkeresztes Németország ellen. A felvonuláson
(Budapesti tudósítónk telefon jelentése.) Berzás munkálatainak végrehajtása óta a víz le- és a népgyűlésen mintegy 15 ezer ember vett
linből jelentik: A porosz államtanácsnak most
folyása meggyorsult és a Tisza évről-évre is- részt. A menet végigvonult London valamenymár — müvésztagja is van. Göring porosz mimétlődő áradásainak átlagos szintje állan- nyi főbb utvonalán, zajosan tüntetett Hitler és
niszterelnök
csütörtökön államtanácsossá nea horogkereszt ellen. Az egyes csoportok élén
dóan emelkedik. Mióta az árterületek nem
vezte ki a berlini állami opera első karmestekülönböző
plakátokat
vittek,
amelyeken
a
néveszik fel a hegyekből lerohanó vízmennyirét, Wilhelm F u r t w á n g l e r t .
ség nagy részét, folytonosan magasabb vi- met áruk bojkottját követelték. A felvonulást
követő nagygvülésen a szónokok Németország
zekre kell számY/íhuink. A z idén egészen
teljes bojkottálását hangoztatták.
Öngyilkosság Párisban
meglepetésszerüleg mijus közepetáján kulPáris
julius 20. F r e i m u t h Arnold, a weiLondon, julius 20. Az angol szakszervezeti
minált a Tisza vízállása)«'•elborítva a fürdőzők
mari nemzetgyűlés szocialista pártjának tagja,
kongresszus
és
a
munkáspárt
parlamenti
fraknagy szomorúságára az ujszegedi strand kavolt porosz igazságügyi államtitkár, aki polibinjait, igazolva azonban egyúttal azt is, ciója elhatározta, hogv megszervezik a német
áruk általános bojkottiát. Megszűntetik Né- tikai okokból menekült Németországból Franhogy a szeszélyességnek nagy lehetőségei
metországgal a kereskedelmi kapcsolatokat és ciaországba, ma Párisban feleségével együtt
rejtőznek még vizében.
felhívják az angol vállalatokat, hogy német öngyilkosságot követett el.
Az 1919. évi és tavalyi áradás után tömércégekkel ne kössenek üzleteket.
Mii látlak az angol képviselők
dek szó esett a közgyűlésen és a közgyűléA Morníngpost berlini tudósítója közli, hogy
a német koncentrációs tábosen kivül a Tisza elleni védekezés problémá- FYilöp hesseni herceg, Hessen tartományi főjáról, amely szemmelláthatólag egészen uj nöke és porosz államtanácsos, a legkomolyabb
rokban ?
feladatok elé állította a várost és az államot.
jelölt a birodalmi elnökségre. Hindenburg
London, julius 20. Ben B i 1 e y munkáspárti
Szavak elhangzásán kivül azonban nem sok egészsége ugyan helyreállott, de az elkövetke- képviselő hazaérkezett németországi útjáról.

Ujabb katasztrófális árzuhanás
a csikágói tőzsdén
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amelynek során meglátogatta a nagyobb németországi koncentrációs táborokat, így többek között a königsbergi és sonnenburgi internáló-tábort. Sonnenburgban sikerült néhány
szót váltania K a s p a r e s G r u b e r volt kommunista birodajmigyülési képviselőkkel. Amikor megkérdezte • a kommunisták őrét, hogy
meddig maradnak az internáltak fogságban,
azt a választ kapta: „örökre". Markáns képet
fest a News Chronicle-han Robert B e r n a y
liberális képviselő is a németországi politikai
foglyok helyzetéről. Bernay is most jött haza

németországi útjáról, amelynek során meglátogatta a breslaui internáló-tábort. A táborban
Breslau nemzeti szocialista
rendőrfőnöke,
Heines vezette, akiről azt irja a lap, hogy több
vérbirósági gyilkosságban vett részt Heines
megmutatta az angoi képviselőnek, hogyan
dolgoznak a politikai foglyok a kényszermunkánál. Éppen azzal foglalatoskodtak, hogy
uszodát epitsenek egy talajvízzel elöntött mezőn. Breslau volt szociáldemokrata polgármestere éppen szivattyúzott, a volt rendőrfőnök
pedig csatornát ásott.

Házkutatás a magyar párt rimaszombati helyiségeiben
(Budapesti tudósítónk telefon jelentése.) Prágából jetentik: A magyar nemzeti párt rimaszombati pártelnökségének házában csütörtökön
házkutatást tartottak. A detektívek nagvmenynyiségü iratot és levelet foglaltak le, amelyek
az „Ifjú Magyarok Munkaközössége" nevü
szervezet működésére vonatkoznak. Ez a szer-

vezet a magyar nemzeti párt egyik alcsoportjaként tevékenykedett A házkutatás és az iratok lefoglalása azzal az indokolással történt,
hogy az Ifjú Magyar Munkaközösség engedély
nélkül működött és alapszabályt nem terjesztett be jóváhagyás végett a prágai belügyminisztériumhoz.

Rómában aláírták a német konkordátumot
Róma, julius 20. P a c e 11 i biboros államtitkár csütörtökön átnyújtotta P a p é n alkancel1 árnak a Pius-rena nagykeresztjét B u t t m a n n minisztériumi igazgatónak pedig a pápa aláírásával ellátott fényképét. Papén átnyújtotta a biboros államtitkárnak a német birodalmi kormánv ajándékát, egv meisseni porcellánból készült Madonna-szobrot.
Papén a Szent Székkel kötött konkordátum
csütörtök délutáni aláírása alkalmából Hindenburg elnökhöz táviratot intézett, amelyben közvetíti a pápa szivélves jókívánságait és tolmácsolja a pápa áldását amelyet Nemetországnak
küld.
Papén nyilatkozott a sajtó képviselői előtt

és többek között a következőket mondotta:
— A négyhatalmi szerződés és a konkordátum aláírásának összetalálkozása római földön
több. mint véletlen. Ez bizonyíték arra, hogy a
két ország alakító eszméket tervelt ki, amelyek az ui Európát épitik fel. ennek következtében e két ország, bár külpolitikai tekintetben kevés közvetlen érintkezési pontja van,
erősen kapcsolódik össze belső szellemi szerkezetében. De amidőn az a tény uralkodik
Európa ujjárendezése számára gyümölcsözőnek, hogy Olaszországot és Németországot csak
egy férfi kormánvozza és ne parlamentek, kormányok és pártok, e két személyiség elhatározása ma világtörténelmet jelent

Uiabb és uiobb haladékot kér a varos
a városrendezési tervek elkészítésére
(A Délmagyarország munkatársától.) J é néhány esztendeje annak, amikor a város hatósága először elhatározta, hogv a városrendezés
terveit elkészítteti. Erre a belügyminiszter utasítása is kötelezte a várost, a tervek azonban
mégsem készültek el. Legutóbb két évvel ezelőtt
sürgette a belügyminiszter a városrendezési
tervek elkészítését, de akkor a város haladékot
kért és kapott is. A haladék most az év végén
lejár és nemrégiben a város felterjesztésében
arra kérte a belügvminisztert, hogv uiobb két
esztendővel hosszabbítsa meg a haladékot.
A belügyminiszter leirata most érkezett Szegedre és ismételten hozzájárul ahhoz a minisz-

ter, hogv a városrendezési tervek két év múlva készül jenek el. A haladék megadását azonban egy feltételhez kötötte a miniszter, mégpedig ahhoz, hogv ha a tervek nem is készülnek
el belátható időn belül, a városrendezési tervekhez szükséges térképeket ebben az évben
mégis el kell készítenie a városnak.
A mérnökség kiszámította, hogv a térképek
elkészítése legalább 35.000 pengőbe kerülnének. Erre persze nincs fedezete a városnak és
most a polgármester a térképkészítésre is ujabbi. legalább kétéves haladékot kér a belügyminisztertől. Ha ez a két esztendő lejár, akkor
ujabb haladékot kérnek . . .

Post Alaszkában

Henderson Münchenben
Hitlerre! és Neurathfal tárnyal

London, julius 20. Willy P o s t
amerikai
aviatikus csütörtökön helyi idő szerint 7 óra
30-kor átrepült az alaszkai Nome felett.

Balbo Washingtonban
London, julius 20. B a l b o tábornok tiz
rangidősebb tisztjével amerikai katonai repülőgépen Newyorkból Washingtonba utazott,
hogy résztvegyen azon a villásreggelin, amelyet
tiszieletére Roosevelt elnök ad a Fehér Házban
Balbóék határtalanul lelkes fogadtatás közepette érkeztek meg Washingtonba. Amikor a
repülőgépek a Washington melletti repülőtéren leszálltak, egy tüzérosztag 19 üdvözlő
ágyúlövést adott le, majd a tengerészeti zenekar az olasz himnuszt játszotta. Balbot nagy
társaság fogadta. Balbo megszemlélte a diszőrséget, majd kíséretével szállodába, onnan pedig a Fehér Házba ment, ahol Roosevelt elnök
meleg kézszorítással fogadta és hosszú, szívélyes beszélgetésbe merült vele.
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Prága, julius20. H e n d e r s o n . a leszerelési
értekezlet elnöke csütörtökön reggel a népszövetségi titkárság kíséretében levő két tisztviselővel Prágából Münrhenbe utazott, ahol megbeszéléseket folvtat Hitlerrel.
Henderson célia az. hogy megbeszélje Hitlerrel és Neurath külügyminiszterrel a leszerelés kérdéseit. A tárgvalásokat este kezdték
meg. A tárgvalá sokról ezideig semmiféle jelentést nem adtak ki.

Egy budapesti orvos
özvegyének öngyilkossága
(Budapesti tudósítónk telefon jelentése.) Csütörtökön délután öngyilkosságot követett el
özv. dr. F 1 e s c h Nándorné, a március folyamán elhurvt ismert nevü budapesti orvos özvegye. Az asszonv férjének halála óta búskomor volt. C'ütörtökön nagyobb mennyiségű
altatóport veit be és mire hozzátartozói rátaláltak. meghalt Búcsúlevelében azt irja. hogy
nem tud férje nélkül élni, ezért menekül a halálba.

Szeged üdvözlő irata
a revíziót kérő angol képviselőkhöz
(A Délmagyarország munkatársától.) A tőr^
vényhatóság juliusi közgyűlése, mint ismeretes, dr. T ő n é l l i Sándor indítványára, elhatározta, hogy az angol alsóháznak azokat a
képviselőtagiait, akik a trianoni békeszerződés
revízióját kérő indítványt aláírták, Szeged közönsége nevében meleghangú feliratban üdvözli és Köszönetet mond állásfoglalásukért.
Az üdvözlőirat angolnyelvü fordítása elkészült és a polgármesteri hivatal csütörtökön
postára adta. A revíziós mozgalmat irányító
Gower angol képviselő cimére küldte el a város az üdvözlő iratot 98 példányban, mert eddig ennyien irták alá az angol alsóház tagjai
közül a trianoni békeszerződés revízióját kérő
ivet.
Az üdvözlő iratok zöldszinü, finom pergamentre vannak nvomva. különleges ízléses betűkkel. Mindegyiken rajta van a város domborművű cimere, az üdvözlőiveket dr. P á 1 f y
József, mint Szeged Lord Majorja irta alá.

n iövő évben
72 virilistát választanak a legtöbb adót fizetők közül
(A Délmagyarország munkatársától.) Az u j
közigazgatási törvény életbeléptetése előtt minden esztendőben megismétlődő jelentős munkát jelentett a város hatóságának a virilisek
névjegyzékének összeállítása. A közigazgatási
törvény a nagyobb városok számára a virilisek
választását öt évenként rendeli el és legutoljára 1929-ben, a törvényhatósági választasokat
megelőzően, állították össze Szegeden a virilisek névjegyzékét.
A rendelkezések szerint a jövő év tavaszán
újból össze kell állítani a virilisek névjegyzékét, mert a mostani törvényhatóság mandátuma 1934. év végével lejár. Á virilisek névjegyzékének összeáilitása nagy munkát okoz a város hatóságának, ezért már most megkezdődtek az előkészületek. A jövő év végén 72 virilistát és 36 pótvirilistát választanak majd azok
közül, akik a legtöbb adót fizetik Szegeden.

Női holttestet fogtak ki
a Tiszából
(A Délmagyarország munkatársától.) Csütörtökre virradóra a mártélyi halászok egy
idősebb nő holttestét fogták ki a Tiszából. Á
teljesen felöltözött holttest néhány napja lehet a vizben. Az orvosi megállapítás szerint a
holttesten külsérelmi nyomok találhatók, amelyek esetleg bűncselekménnyel állanak összefüggésben. A holtfest fején több hatalmas ütéstől eredő seb található és az egész testen megszámlálhatatlanul sok zúzódás látszik. A nő
fehér cipőt, szürke selyemharisnyát, selyem
alsóruhát, kötött ruhát és fehér tenniszszoknyát viselt. Iratokat, melyekből személyazonosságát meg lehetett volna állapítani, nem találtak nála. A nyomozás megindult annak a
tisztázására, hogv az illető kicsoda és milyen
módon került a vizbe.

Remecz és Salog Stockholmban
Stockholm, julius 20. A Hellász-játékok második napján a stadionban sorompóba léptek
a magvar atléták is. R e m e c z a diszkoszvetésben 44.66-os eredménnyel a negyedik helyre
szorult. B a l o g a távolugrásban 6.91 centiméteres eredménnvel "vőzött.

A magyar de!e<|Acló elutazott
Londonból
Londonhói jelentik: A világgazdasági konferencia a vége felé jár. Hivatalosan ugyan
még nem zárták be, magyar vonatkozásokban
azonhan már aligha vetnék fel olyan kérdéseket, amelyek elvi szempontból jelentősek lehelnek. Ezért a magyar delegáció vezetői elhagyták Londont Csupán W i n c k h l e r István, a külkereskedelmi hivatal vezetője maradt Londonban a vezetők közül, hogy figyelje
a tárgyalások alakulását. Már I m r é d y Béla
énzügyminiszter is elutazott és néhány napot
cheveningenben, a holland tengerparton tolt
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Szeged környékén
jó közepes termést igér a gabona
Csak most kezdődtek meg az általános aratási munkálatok
(A Délmagyarország munkatársától.) A hűvös nyári idő miatt a gabona érése Szeged környékén szokatlanul elkésett.
Más években
ilyenkor már mindenütt befejezték az aratást
és hozzáfogtak a csépléshez. Az idén a hűvös,
esős időjárás miatt, amely egész juniusban
tapasztalható volt, több hetet késett a gabona
beérése Szeged környékén is.
S é r a Gyula gazdasági felügyelő arról informálta a Délmagyarország
munkatársát,
hogy a rozsot és az őszi árpát kevés kivétellel
mindenütt levágták, a buza aratása is folyamatban van. Az általános aratási munka azonban még csak most a héten vette kezdetét. A
mostani nem túlságosan meleg időjárás kedvez a gabonának. Cséplési próbát még ezideig

nem lehetett tartani Szeged környékén, de
máris megállapítható, hogy jó közepes termést
igér a gabona. Néhol ugyan rozsdakár tapasztalható, de nem nagy mennyiségben.
A gazdasági felügyelőség információja szerint a répa, burgonya és a kerti vetemények
meglehetős szépen fejlődtek, csak a tengeri
maradt le egy kissé. Remélhető azonban, hogy
ezt még behozza. A gazdák körében arról hangzottak el panaszok, hogy az árpafejek szemhiányosak az idén. Sok helyen ez tényleg előfordult, szerencsére azonban, nem nagy területen.
Egyes helyeken már előkészületeket
tesznek a cséplésre is és ahol a legkorábban
arattak, ott a hét véeén üzembehelyezik a cséplőgépeket.

II városi tanács nem támogatta,
a társadalom elsőrendű fontosságúnak tartja
a szegedi szabadtéri játékokat
A kisgyűlés dönt az ötezerpengős városi hozzáiáraiás flayében — A kisgyfllés
tagjai elitélik a tanács elutasító favaslatát
(A Délmagyarország

munkatársától)

A sze-

gedi szabadtéri játékok ügye szombaton kisgyűlés elé kerül és t kisgyűlés elé terjesztendő
javaslatot szerdán délelőtt készítette elő a tanács. Ez a két aktus, továbbá az, hogy a tanács álláspontji,
hogy a város ne támogassa
a szabadtéri játékokat
annak ellenére,
hogy
azok mérhetetlen kulturális
és
idegenforgalmi
horderej'éről meg van győződve,'
szükségessé

teszi bizonvos sizempontok, események és indokok feltárását a nyilvánosság előtt.
Legelőször el kell mondanunk, hogy milyen
meggondolások vezették a szegedi sajtót, amikor beható megbeszélés után arra a megállapodásra jutott, hogy Szegeden a szabadtéri játékok s általában idegenforgalmi akciók és
kulturális akciók tekintetében ür van, amelyet
pótolni kel! és hogy vállalja a szegedi szabadtéri játékok rendezésének tömérdek munkáját
és mérhetetlen felelősségét.
Az ország minden valamirevaló városában
állandóan tapasztalni lehet kisebb-nagyobb
idegenforgalmi megmozdulásokat. Debrecen a
Hortobágyával arat állandóan, Pécs a környékével és gyáraival s emellett megrendezte júniusban a Pécsi Hetet, Kecskeóiét legalább is
egy-két külföldi országban tett szert nevezetességre Bugacával és egyre számottevőbb idegenforgalmi tényezővé avanzsáltatja gyümölcstermelését. Szabadtéri előadásokat rendezett
eddi|j: Sopron, Szombathely, Pécs, Nagykanizsa és Kecskemét. Szegeden, az ország második
városában, ahol Klebelsberg Kunónak az ország határain
kivül is ismert
gű tere, a Templom-tér
áll,

ragyogó

szépsé-

semmi sem történt,
vagyha történt valami, az arra volt alkalmas,
hogy kellemetlen hírünket keltse. Részletekbe,
amelyek sajnálatosan bizonvitják az állításunkat, most nem bocsájtkozunk, egy példára
azonban feltétlenül hivatkoznunk kell. Menien
fel bárki Budapestre és vegve elő azokat a
prospektusokat, amelyeket Magyarországról az
IBUSz kibocsájtott. Tapasztalni fogja, hogy
ezekben a prospektusokban
szerepel: Debrecen. Pécs, Mezőkövesd,
Kecskemét, szerepel esetleg még egykét város, de egyetlen egyszer sem szerepel, legfeljebb a menetrendben, Szeged.
Nem a hatóságot hibáztatjuk mindenért,
ami hibásan történt, vagy ami egyáltalán nem
történt meg és tisztában vagyunk azokkal a
személyes természetű momentumokkal, amelyek ma az alkotó hatósági munkát a városházán akadálvozzák. Amikor elhatároztuk a szabadtéri játékok rendezését, nem is támadó célzatú, hanem plkotó célzatú várospolitika vezetett bennünket, mert a már elmondott szemDontokon kivül tömérdek szempont szólt amelett, hogy
olyan előnyös

körülmények

között,

mint a sa jtó, sem a hatóság, sem senki
más nem rendezheti meg a szabadtéri
játékokat
Ez a feltevésünk

be is

bizonyult.

Teljesen díjtalanul megszereztük vitéz dr.
Shvoy Kálmánnak a város szempontjából elévülhetetlen érdeme folytán az egész nézőtéri
tribünt, a színpadot, az öltözőket, a színpadi
telefont és még sok más apróságot. Hogy
pénzben kifejezve ez mit jelent, azt két adattal
tudjuk dokumentálni. Az egyik az, hogy a két
év előtti szegedi passiójáték alkalmával 13.500
pengőt kellett kifizetni a nézőtéri tribünért. A
másik pedig az, hogy a Pécsi Hét 17.000 pengős ráfizetesének legnagyobb tétele az volt,
hogy ott a városnak — mert ott maga a város
kezdeményezte és rendezte az egész akciót —

készpénzzel kellet* kifizetni a színpad és tribün felépítését. Megszerveztük a társadalom
támogatását és ennek eddigi eredménye az,
hogy 2000 pengő máris együtt van. A további
akciót az allandó akadályok miatt szüneteltetjük és mondanunk sem kell, hogy a begyült
pénzből egyetlen fillért sem költöttünk el. Ami
kiadás eddig felmerült, azt a rendező lapok viselték. Megszereztük a Szegedre érkező színészek és zenészek részére a díjtalan ellátást és
szereztünk a már is mutatkozó nagy erkölcsi
siker melleit ezer pengőt a rádiótól, azért, mert
vállalta, hogy egyik este Az ember tragédiáját,
másik este pedig zenekari hangversenyünket
fogja közvetíteni. Megszereztük a sajtó-és kultúrpolitikai elvek előtérbe helyezésével az egész
magvar sajtó támogatását és á hatóságnak már
is volt alkalma tapasztalni, hogy az a mód,
amellyel mi kezdtük el az akciót", áldásos eredményeket szül.
Pénzben kifejezve 25—,30 ezer pengőt
reprezentál mindaz, amit eddig a szabadtéri játékok megrendezése céljára
megszereztünk és ami nélkül véleményünk szerint az, hogy Szegeden szabadtéri játékokat rendezzenek, szóba sem
kerülhetett volna.
Hatalmas szervező és művészi munka elvégzése után fordultunk dr. Somogyi Szilveszter polgármesterhez, akivel való tárgyalásaink
részleteit ma még nem hozzuk nvilvánosságra és adtunk be kérvényt a kisgyüléshez azért,
hogy azt a szabadtéri játékot, amelyet az ismert meretek között akarunk rendezni amely-
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A szegedi

Mozi Törzsközönség
szíves figyelmébe!

Számolva a mai súlyos gazdasági helyzettel, az 1933—34. uj évadra következő nagy kedvezményt nyújtják:
F. évi augusztus hó 1— 10-ig kibocsájtunk

nagyon korlátolt számban
40 e l ő a d á s látegatására feljogosító
páholvülés
erkélytí'és
¡Idényl egyet
peng 6
földszinti zsölyei
rendkivfil mérsékelt árért. Ezen jegyek 1933
szieptembier 1—1934 augusztus 31-ig érvényesek. Ezen rendkívüli kedvezményt csak nagyon
korlátolt mennyiségben nyujthatjuk és kérjük
Igen tisztelt közönségünket, hogy az idényjegyre való igényét pénztárunknál már most — legkésőbb folyó hó 31-ig — bejelenteni méltóztassék. A jegyek folyó év augusztus 1—10-ig d.
e. 10—12 és d tl 3—5 óráig lesznek kiadva
Kiváló tisztelettel
Belvárosi Mozi Rt.
Linpai Imre s. k

20

nek programja eddig mindenhol a legnagyobb
elragadtatást és elismerést váltotta ki, amelynek
megszereztük és megszerveztük a katonaság, a
polgári társadalom és az ország egész sajtójának meleg támogatását, tegye lehetővé a vá'roa
mindössze 5000 pengős hozzájárulásával.
A tanács mai előkészítő ülésén erre a
kérvénvre kimondta, hogy nem támogatja és a kisgvűlés elé elutasító javaslattal terjeszti.
Ma még a megdöbbenés belénk fojtja a kritikát. Ma még képtelenek vagyunk felsorolni,
hogy a hatóságnak mire van állandóan gondja
és pénze s mire nincs gondja és nincs pénze.
De valamit kellett tennünk s megkérdeztük a
kisgyülésnek nvolc tagját, akikhez hozzá tudtunk jutni és akik nyilatkozatuk tanúsága szerint

homlokegyenest

ellenkező

állásponton

vannak, mint á tanács. A nyilatkozatok a következők:
Dr. Kovács József
kérdésünkre a kővetkezőket mondotta:
— Elsőrendű szükségességnek tartok minden olyan megmozdulást, amely a város idegenforgalmának növelését jelenti. A Szegedi
Hét is a város propaganda-hete, amelynek
programjába feltétlenül be kell illeszteni a szabadtéri játékokat. Ez természetesen anyagi erők
révén valósitható meg: véleményem szerint a
városnak segédkezet kell nyújtani ahhoz, hogy
ez a kulturális esemény megvalósul jon, ötezer
pengőn nem mulhatik az, hogy veszélyeztetve
legyen az ügy sikere.
Körmendy Mátyás
országgyűlési képviselő, ipartestületi elnök a
következő nyilatkozatot tette:
— Két kérdést intéztek hozzám. Az egvilí
ugy szól, hogy idegenforgalmi, várospolitikai
és kulturális okokból helyesnek és szükségesnek tartom-e szabadtéri játékok rendezését?
A másik kérdés akként hangzik, hogv megszn->
vazandónak tartok-e erre a célra 5000 pengőt?
A válaszom mind a két kérdésre
határozott igen.
Nemcsak elfoglalt poziciómnál, hanem világfelfogásomnál fogva is mindig azt kutatom elsősorban, hogy egv akció, amely szóba kerül,
előbbre víszi-e valamivel r» termelő foglalkozási ágakat és javit-e helyzetükön. Az nem vitás, hogy a szabadtéri előadás, különösen ha
olyan magas nivóju, mint amilyennek a szegedi ígérkezik, nagy körzetben, esetleg országszerte figyelmet kelt s igv a szegedieket, akikre rátereli a figyelmet, különböző készülődésekre, akciókra és megmozdulásokra készteti,
A világszerte bevált példák után nem vitás egy
pillanatig sem. hogy a szabadtéri játékok nagvmérvü forgalomemelkedést s ennek következtében
egyes kereskedelmi és ipari ágakban
munkaalkalmat és forgalmat jelentenek.
Erre a célra 5000 pengőt áldozni a
legelemibb kötelesség

4.

DPI

1933 jwlius 21:

M A G y A R O R S Z A G

s előttem egy pillanatig sem kétes, hogy a kisgyűlés mérlegelve a szabadtéri játékok rendezéséhez fűződő várospolitikai, gazdasági és
kulturális szempontokat, ezt az összeget egyhangúlag meg fogja szavazni.

lenül meg kell adnia, mert hiszen ha nem mindjárt az idén, de a szabadtéri játékok állandósítása folytán a közvetlenül következő évekbén
busásan megtérül a lakosságnak, tehát a város gazdasági életének.

Dr. Pap Róbert,

Temesváry József
gvógvszerész kérdésünkre a kővetkezőkben válaszolt:
— El sem tudnám képzelni a Szegcdi Hél sikeres megrendezését a szabadtéri játékok nélkül. Szeged, az ország második városa, hivatva van arra, hogv kulturális eseményeivel az
ország figyelmét felhívja magára. Á Szegedi
Hét a város propaganda hete, amelynek programjából nem hiányozhat a szabadtéri előadás, annál kevésbé nem, mert ezáltal az idegenforgalmunk szempontjából nagv jelentőséggel biró Dóm-térnek is propagandát csinálunk.
— Ami a város ötezer pengős anyagi áldozatát illeti, a magam részéről ezt a hozzájárulást

;:z ügyvédi kamara alelnöke a következőket
mondotta:
— A dómtéri előadások rendezését kívánatosnak és célszerűnek tartom, mert városunk a fölülről jövő „leépítési" hangulattal szemben ezzel is bizonyítékát szolgáltatja alkotó energiájának és a tudományos, művészi decentralizáció helytállóságának.
Szeged távolabbi környékét is reá kell
vezetni arra, hogy van miért idejönnie,
most kulturális s ha ezt megszokta gazdasági Igényeinek kielégítése végett.
Ezen távolabbi célkitűzés mellett nemcsak az
itteni lakosságnak, hanem magának a városnak közvetlenül is jelent annyi anyagi eredményt egy ilyen nagyszabású, u j utakon járó
művészi teljesítmény, amennyi áldozatot az ötezer pengő hozzájárulás jelent. Trianonban elveszíthet tűk a szomszédos területeket, amelyek
városunk életének tápláló forrásai voltak, azonban addig is, amíg azok visszatérnek,
u j területek idevonzásával kell életlehetőségünkről gondoskodnunk.
Pctrik Antal
a kővetkezőket mondotta:
— Azt a tervet, hogy a nagyszerű Templomtéren az idei évtől kezdve felújítsák a szabadtéri játékokat,
helyeslem
és
az a véleményem,
hogy
a tervezett
program
oly magas
színvonalú
és nagvértékű, hogy ennek következtében nagy
reményt lehet fűzni nemcsak az erkölcsi sikerhez, hanem ahhoz is, hogy alkalmas lesz arra,
hogy
az ország figyelmét tartósan irányítsa
Szeged felé.
Ennek
következtében
természetesen feltétlenül
támogatni
fogom azt az elgondolást. hogy a város őOOO pengővel vegyen
részt a készülő grandiózus terv megvalósításában. Erre a célra Igazán ez az ősszeg nem áldozat.
— Hangsúlyoznom kell azonban, ami éltől az
ügytől lényegileg nem is egészen független,
hogy az idegenforgalom megteremtésével párhuzamosan fokozott gondot kellene fordítani
a külvárosi uccák rendbehozására. Különösen
nagvon sürgős lenne a Veresács-, Földműves-,
Sárkány- és Pásztor-uccák rendezése, mert
ezek végtelenül elhanyagolt állapotban vannak.
Hiszem is, hogy azok. akik unnvi munkával
küzdenek a szegedi kulturáért. mint a szabadtéri játékok rendezői, mellém fognak állni ebben az igazságos harcomban és támogatni fognak a külvárosi uccák rendezése iránt folyta-«
tolt küzdelemben,
Dr. Széli Gyula,
az ügyvédi kamara elnöke, a kővetkezőket
mondta:
— A szegedi idegenforgalom szempontjából
végtelenül nagy horderejűnek tartom, hogy a
Szegedi Hét és a szabadtéri játékok feltétlenül megrendeztessenek és sikerüljenek. Az az
aránylag nem nagy összeg, amellyel a városnak részt kellene venni ebben az akcióban s
amelyet feltétlenül megadandónak tartok, bőségesen megtérül lakósainak és igv ezeket a
tételeket a város egész jövendője szempontjából feltétlenül megszavazandóknak tartom.
Dr. Szivessy Lehel
kormánvfőtanársos a kővetkezőkben összegezte véleményét:
— A Szegedi Hét program iában a legkiemelkedőbb és a legnagyobb
idegenforgalommal
kecsegtető esemény" kétségtelenül a szabadtéri
előadás lesz. Jelentőségben és érdekességben
minden más csak utána következik és ha ehhez hozzászámítom, hogy
a leanagyohb idegenforgalmi propagandát éppen a szabadtéri iátékoktól
lehet remélni,
feltétlenül az a véleményem, hogy a város a
szabadféri játékok rendezésében való részvételiéi nem zárkózhatik cl. Korlátlan rizikót nem
vállalhat a város, de azt az összeget, amelvet
a szabadtéri játékok rendezésére kérnek, feltét-

Dr. Tonelli Sándor
a kereskedelmi és iparkamara főtitkára ezeket
mondotta:
— Az én meggyőződésem szerint a Szegedi
Hetet és a szabadtéri játékokat a városnak támogatni kell. Ez az egyetlen lehetséges kifejezés, amellyel szemben el kell némulni minden
ellenvetésnek. Az alapja ennek a nagyon határozott állásfoglalásomnak pedig nem valami
művészeti elgondolás, amelyről a jelen pillanatban egyáltalán nem akarok beszélni, hanem egyszerűen az, hogy ennek a városnak
ipara, kereskedelme sorvadóban van és mesterséges módon kell életre galvanizálni. Én a Szegedi Hét és az ünnepi iátékok rendezőségének
kérésére résztvettem a Máv. budapesti igazgatóságánál és szegedi üzletvezetőségénél folytatott tárgyalásokon és meggyőződest szereztem
arról, hogy
olvan aránvu idegenforgalmat lehet
ezúttal biztosítani, aminőre eddig még
nem volt példa Szegeden.

nem tartom áldozatnak,
sőt véleményem szerint

Amit tehát a város erre a célra ad, azt
befektetésnek'
tekintem, aminek sokszorosan meg kell térülni a szállodákon, vendéglőkön, iparosokon,
kereskedőkön és olyan utakon keresztül, amelvekre esetleg még ma nem is számithatunk.
Ha látom, hogy más városok miiven anyagi
áldozatokat hoznak idegenforgalmuk fejlesztéséért, lehetetlennek tartom, hogy Szeged város elzárkózzék egy
produktív
kiadástól.

kötelessége a városnak, hogy az ilyen
nagyszabású kulfureseménv létrejövetelét anyagiakkal bebiztosítsa.
Az ötezer pengős hozzájárulás
igen minimális összeg
viszonyítva a szabadtér! előadás kulturjelentőségéhez és a veleiáró propagandához. Jelentéktelen ősszeg, amely egyébként más oldalról,
az idegenforgalom révén megtérül a városnak.

Fflrdőfrfkók, ftrénlnsöitönySk r a a s :

P O L L A K T E S T V f t R E K N f t l , C«e^onlc« ucca ea Széchenyi tér.»

Vfwzamaradí fürdőtrikók, gyapfu és flór P 3-—

A Mars-iéri
12 Sarcosí

cigány

kltoloncolnalc

(A Délmagyarország munkatársától.) A
Mars-téri cigánycsata ügyében a rendőrség befejezte a nyomozást. Kétségtelenül megállapították, hogy a revolvert J a n k ó András somogvitelepi cigány használta. Jankót letartóztatták és csütörtökön délelőtt átadták az ügyészségnek. Jankó ellen szándékos emberölés kísérlete címén indul bűnvádi eljárás. A sebesültek, P e t r o v i c s József és P e t r o v i c s
Sándor tápéi cigányok állapota változatlanul
sulvos, mind a két cigányt megoperálták és eltávolították a golyót. Petrovics József a comb-

csaia
Szenedről

ján, Petrovics Sándor pedig a karján szenvedett sérülést. A harmadik kórházba szállított
cigány állapota javult.
Tizenkét clgánv ellen közigazgatási eljárás
indult, ezeket, miivel nem szegediek, illetőségi
helyükre toloncolják. De ettől függetlenül valamennvi elfogott cigány ellen eljárás indul a
verekedésért, illetve a botrányokozás miatt.
Csütörtök délelőtt cigánvcsapatok szállták
meg a Széchenyi-teret. Elfogott hozzátartozóikra várakoztak, abban a reményben, hogy
elengedik őket.

D kalocsai termelők a paprikamonopAlium ellen
Továbbra is a szabadgazdálkodás fenntartását kívánják
(A

Délmagyarország

munkatársától.)

A ka-

locsavidéki paprikatermelők a napokban igen
látogatott gyűlést tartottak, amelyen erélyesen
tiltakoztak á papríkakartel tervezete ellen. Felszólalt a gyűlésen Szabóky Jenő, Kalocsa országgyűlési képviselője is, akinek a tervezetetvédő észrevételeit a termelők többsége állandó
közbeszólásokkal fogadta.

Hegedűs P. József, a paprikaszaktanács
tagja felszólalásában megállpitotta, hogy egyesek a kalocsavidéki paprikatermeiők, ícikészitők és kereskedők egyesülete nevével visszaélve. olvértelmü felterjesztést küldtek a földművelésügyi miniszterhez, hogy az egyesület halárqzatilag a karteltervezet megvalósítása melleit foglalt állást. Hegedűs, mint az egvesület
egvik vezetője, ezzel szemben a leghatározottabban megcáfolta azt, hogv a kalocsai paprikások egyesülete állást foglalt volna a karteltervezet ügyében és a felterjesztést visszaélésnek mondotta.
fczután részletesen bírálta a tervezetet és
szembeszállt annak pénzügyi elgondolásával,
elsősorban, hogy a pauríka csak 500 kilón felüli mennyiségben és a beváltási ár kétszereséért lenne a kereskedőnek kiszolgáltatva.
— Ez az 'ntézkedés — úgymond a felszólaló
— nemcsak -a kistőkés kereskedők és batyusok
ellen irányúi, hanem a\ fogyasztói árak lényeges emeléséhez

is vezetne.

Felszólalt a cvülésen illés István, a szakta-.

nács másik tagja is, aki szintén szükségtelennek mondotta a tervezetet.
— Nem kell korlátozni a paprikaiermelést
— mondotta —, amikor a paprikaexport napról-napra fokozódó fellendülést mutat. Példa
erre, hogy amig ar elmúlt évek során Amerikába együttvéve csak 3 vagon paprika volt exportálható, a közelmúlt rövid néhány hónapja
alatt m á r
portáltak.

30 vagon

körüli

mennyiséget

ex-

A kalocsavidéki termelők a bejelentéseket
helyesléssel fogadták és elhatározták, tudomására adják a földmüvelésügyi miniszternek
azt a tényt, hogy kalocsavidéK paprikatermelőinek

90 százaléka

a paprikakarteltervezet

el-

len van és ragaszkodik a paprikával ezideig
is helyesnek bevált szabadgazdálkodás fenntartásához.

Megakarták bukhatni
a kormányt: tízévi fogház
Varsó, julius 20. Egyheti tárgyalás után a
fellebbviteli bíróság csütörtökön reggel mondott ítéletében helybenhagyta az alsófoku bíróság Ítéletét, amely másféíévtől 10 évig terjedő
fogházbüntetéssel sújtotta a balközéppárt 10
képviselőjét, akik ellen azért emeltek vádat,
mert 1929-ben erőszakkal meg akarták buktatni a kormányt
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56 csalásért 3 évi börtönre Ítélték
a nemlétezö filmmel szélhámoskodó ügynököt
elmarad. Sós Pál Imrét nemrégiben elfogták
Szentes környékén. Sós Pál azzal védekezett,
hogy ahol nem tudott előadást tartani, ott vis
major lépett fel és inkább őt érte károsodás,
mint másokat.
A biróság csütörtökön délben hirdette k i
ítéletét, amelyben bűnösnek mondotta ki Sós
Pál Imrét egyrendbeli csalás bűntettében és
55 rendbeli csalás vétségében és ezért háromesztendei börtönre ítélte. A biróság súlyosbító
körülményként mérlegelte, hogy a vádlott az
anyagi kár mellett jelentős morális kárt okozott a hivők körében. Dr. Szarvas János ügyész
az ítéletben megnyugodott, a vádlott fellebbezést jelentett be.

(A Délmagyarország
munkatársától.)
Beszámolt a Délmagyarország arról az érdekes csalási perről, nmelynek vádlottja Sós Pál Imre
állítólagos filmrendező és amelyet szerdán
kezdett tárgvalni a szegedi törvényszéken dr.
Berze Árpád törvényszéki biró. Sós Pál Imre
végigszélhámoskodta jóformán az egész országot és mindenütt a plébánosokat, a községek
módosabb grzdáit csapta be azzal a mesével,
hogy vallásos tárgyú filmet fog bemutatni.
Klólegeket vett fel, azután az előadás előtt kereket oldott. Lassanként 300-nál is több feljelentés érkezett ellene a különböző csendőrségekhez. Kiderült az is, hogy Sós Pál előre készített olyan plakátokat, melyek azt hirdették,
hogy az előadás közbejött akadályok miatt

Szegedről

III Budapestről

reggel 5 ó r a 29 p e r c k o r I n d u l ! ettél 1 ó r a - p e r c k o r I n d u l
Budapestre
! Szegedre
reggel 8 ó r a 50 p e r c k o r é r k e z i k | ettél 4 ó r a 19 p e r c k o r é r k e z i k

a Dunasiövetseg vasárnapi különvonata.
Jegljek 0 pengő 4 0 fillérért a P e i m o g n o r o r s Z á g kiadóhivatalában válthatók.

Kállay földművelési miniszter Makón
(A

Délmagyarország

makói

tudósítójától.)

Kállay Miklós földművelésügyi miniszter alföldi körútján csütörtökön délelőtt Csanádmegyét és Makót látogatta meg. Délelőtt 11 órakor
indult a miniszter autója Tótkomlósról a makói határ felé. A miniszter kíséretében volt gróf
Hoyos Miksa, Staub Elemér, a Duna—Tiszaközi Mezőgazdasági Kamara elnöke, Koos Mihály, az országos kamara igazgatója és Gesztelvi Nagy László, a kecskeméti kamara igazgatója, valamint vitéz Uhlaryk Béla miniszteri titkár. A makói határban a tótkomlósi utféli gazdasági olvasókörnél fogadta a minisztert Fáy István csanádi főispán, Tarnay Ivor
alispán, a városi tisztikar élén Nikelszky polgármester, Petrán rendőrfőtanácsos.
Kelemen
gazdasági felügvelő. Szilágyi Sándor olvasóköri elnök üdvözölte a minisztert, aki megnézte
az
olvasókör
helyiségeit
és megígérte, hogy rádiót ajándékoz a körnek. Kusz Ferenc 50 holdas gazda tanyájára hajtatott ezután a miniszter. Itt a gazdasági épületeket
nézte meg. érdeklődött a gazdaság ügyei iránt,
majd a rákosi tanyaközpont felé indultak az
autók.
A tanyaközpontnál Nagu István olvasóköri
elnök és Míski István állami tanitó mondott
beszédet. Kállay miniszter válaszában a gazdák összefogásának, valamint a termela és értékesítő szövetkezetek létesítésének szükségességét hangsúlyozta.
Továbbmenet útközben az autót megállította a miniszter egy hagvmatáblánál, amelyet a
hagymapenész nagy százalékban elpusztított.
Erdei Ferenc tanvájának megtekintése után S.
Bálint Gvörgv felsőházi tag tanyájára hajtatott
a miniszter, ahol teritett asztalok várták a vendégeket,. A látogatás ennek ellenére itt is csak
percekig tartott.
A városban Kállay miniszter első utja a
makói tájfajta méntelepre vezetett. A feldíszített bejárónál Nagy Ernő elnök üdvözölte a
minisztert és a makói gazdák
mintaszerű
méntelepének a gazdák kezébe való visszaadását kérte. A miniszter megígérte a kérelem
jóindulatu megfontolását, majd megnézte a telep állatállományát.
A makói Gazdasági Egyesület székháza volt
a következő állomása, ahol S. Bálint Gvörgy
üdvözölte a minisztert és kíséretét, maid Erdei Ferenc a makói hagymatermelők kérését
terjesztette elő, amelyet Nikelszky polgármester erősített meg és átadta a város memorandumát a miniszternek. A memorandumban a
város a német hagymavám mérséklését, az exportált hagyma után 3 nengős prémium megállapítását és a belföldi'fogyasztásra való kizárólagos felhasználását kivanja.
Kállay miniszter hosszabban válaszolt és
arról beszélt, hogy az örvendetesen j ó termés

csak növelte az értékesítés gondjait. Bejelentette, hogy Németországba sikerült nagyobb
mennyisegü búzát 40 százalékkal a vijágparitási ár felett eladni. A gyümölcs- és zöldségfélék nagyobb mennyiségben való elhelyezése
érdekében most folynak tárgyalások. Németország arra az álláspontra helyezkedett, hogy
zöldhagymára nincsen szüksége, de most szerzett tapasztalatai alapján igyekezni fog e téren
is, politikai hatásokkal megoldást keresni. A
gazaaadósságok rendezése ügyében a most
megadótt háromhónapos kiméleti idő alatt
„végleges rendezést" akar, mert a gazda nemhogy bugyellárissal nem, de idegekkel sem
bírja már a jelenlegi állapotot. A szórványosan jelentkező aratósztrájkokra vonatkozólag
azt mondotta Kállay minisziter, hogy az aratási
munkát abbahagyókkal szemben semmi kíméletnek nincs helye, azokkal mint nem magyar
emberekkel szemben kell eljárni, önző magyar
gazdákra van. m a szükség — mondotta végül
—, mert csak ezen az uton érhetik el, hogy ne
a kereslet és kinálat szabályozza a termények
árát, hanem az, hogy mennyi munkát, költséget fektettek annak megtermelésébe.
Arannyal díszített buzakalászcsokrot
adtak
át ezután a minis-temek, aki a vármegyeházán
a vármegyei Gazdasági Egyesület vezetőit fogadta, majd Fáy főispánnak a vármegyeház
emeleti terraszán adott ebédjén vett részt. Ebéd
után 3 órakor indult tovább a földművelési
miniszter Hódmezővásárhelyre.

/is olvasó

rovata

A Boldociasszony-siigáriil
parkosítása
Tekintetes Szerkesztőség! Tavasszal a városi
kertészet inségmunkásokkal parkírozni kezdte
a Boldogasszony-sugárutat. Akkor azt mondották. hogy a sugáruton a lovaglóut terűletét
egész végig parkírozni fogják. Azonban nem
így történt, csak a Bécsi-körut sarkáig parkosították az utat, mintha a sugárut túlsó végében lakók, mostoha fiai lennének a városnak.
Felásták ugyan a Iovaglóutat a sugárut alsó
végében is, ezt azonban most már felverte a
i7. és rosszabbul fest, mint azelőtt, amikor

f

ozzá sem nyúltak. Azt hisszük, nem kerülne
sokba, ha a sugáruton végig fűvel ültetnék be
a lovaglóutakat, legalább azok az idegenek,
akik néhanapján eljönnek Szegedre, az állomásról kijövet, ne egy elhanyagolt utvonalat
lássanak.
Soraink közlését megköszönve, vagyunk a
tek. Szerkesztőségnek tisztelettel: Boldogaszszony-sugáruti lakosok.
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Szerdán elfogták,
csütörtökön egyhonanra ítélték
a Mars-téri lemezjátékost
(A Délmagyarország
munkatársától.)
Tegnap a Mars-téri piacon a lemezesek hada dolgozott. A detektiveknek sikerült tettenérniök
egy lemezdobálót Szabó Sándor személyébenA lemezes a detektívek láttára menekülésre
fogta a dolgot és csak izgalmas hajsza után
sikerült elfogni és a rendőrségre kísérni. Szabó Sándort csütörtökön a járásbíróság elé állították csalás vétségével vádolva. A munkanélküli fiatalember beismerte, hogy játszott,
de tagadta, hogy csalt volna. A járásbíróság
bűnösnek találta Szabó Sándort és egyhónapi
fogházra ítélte. Az ítélet jogerős.

n Bank-uccai rablótámadó
ártatlanul vádolta öccsét
Budapest, julius 20. K a r s a i Jenő, akit —
mint ismeretes — a Bank-uccai rablási kísérlet miatt letartóztattak, fivérét azzal vádolta,
hogy szintén részt vett a támadásban. Karsai
István tagadta, hogy bátyjának segédkezett
volna. Tanukkal igazolta, hogy a rablás idején reggeltől délutánig a Szövetség-ucca 43.
számú házban dolgozott. Dr. Szrubián rendőrtanácsos újból vallatóra fogta Karsai Jenőt, aki
hosszas küzködés után kijelentette, hogy öcscsél ártatlanul vádolta, aki semmit sem tudott terveiről és nem is segédkezett neki. A
két fivért szembesítették egymással és Karsai
Jenő zokogva kért öccsétől bocsánatot.
Karsai Jenő előtt kihirdették rablás büntette
miatt az előzetes letartóztatásról szóló végzést.

ferdék es lanuvallomások
Matuskáról
Budapest, julius 20. Gyors tempóban folynak
Matuska ügyében a tanúkihallgatások. Fel->
szeghy Bóbert vizsgálóbíró ma délelőtt Matuskának több voit osztálytársát és ismerősét,
köztük a háborúban vele együtt volt katoijákat
idézte be, akik majdnem egybehangzóan vallották. hogy Matuska valósággal a perverzitásig élvezte a robbanásokat. Mint katona, egy
géppuskaosztag parancsnoka volt és szinte
gyönyörűségét lelte, ha valahol robbanást látott,
vágy azokban részt vehetett. Ha szerét tehette,
önként jelentkezett, hogy robbantásokat végrehajtson.
Az egyik tanú elmondta, hogy ő abban a
vagonban volt, amely a síneken maradt és
mikor kiszállt, találkozott egy emberrel, akiben utólag felismerd Matuskát. Ez az ember
felajánlotta neki zseblámpáját is, ő azonban
nem fogadta el. A nyomozás során ennek a
zseblámpának annyiban bizonyult jelentősége,
mert a szakértők "véleménye szerint ugyanolyan elektromoselem volt a pokolgépben is,
mint amilyen abban a zseblámpában, amelyet
Matuska a tanúnak kínált. Ugyanez a tanú a
segélyhelyen ismét ott találta Matuskát, aki
valamilyen karmolás nyomait mosta le magáról, de láthatóan ideges volt és ahogy a telefon
megszólalt, rögtön feszülten figyelte, hogy k i ,
mit telefonál.
Egy fotoriporter elmondta, hogy Schweinitzer rendőrtanácsos figyelmeztetésére fényképezte le Matuskát. Ez a fénykép annakidején
rádiógram utján bejárta az egész világot és e
fénykép alapján ismerte fel Forró J u n g Anna
azt a férfit, ald a jüterbogi merénylettel is gyanúsítható volt és akiről később kiderült, hogy
Matuska.

Evezősök!
TRÉNINGRUHA
minden szinben kapható

HASSELYEM BLUZ
gyönyörű

színekben
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Pollák Testvérek

minden minőségben, reklám
tos árakon
kelenave üzletében Csekonlcs n.

é s

v i s
Három

évi fegyházra

a

z s e b k é s

ítélték
a legényt,
aki
ellen véáekezö
leányt

(A Délmagyarország munkatársától.)
Érdekes bűnügyet tárgyalt csütörtökön a szegedi
törvényszék f/abcrmonn-tanácsa. Cseh Árpád csongrádi legény ült a vádlottak padján,
a sértett egy fiatal leány volt, akit a legénv
bicskájával hátbaszurt. A kés 10 centimétér
hosszú, mély sebet ejtett a leányon, a penge
átvágta a tüdejét, ugy, hogy a leány — Molnár
Mária — csak hónapok után gyógyult fel. A
szúrásnak az volt ar előzménye, hogy a leány
a kútnál egy vödör vizzel leöntötte a legényt,
mert az róla kompromittáló dolgokat híresztelt. A csinos leánynak a fülébe jutott, hogv Cseh
Árpád dicsekedett, holott erre semmi oka nem
volt. A leöntött legény dühében előkapta késéi
és a menekülő leány hátába szúrta.

leszúrta

a

pletyka

Szándékos emberölés bűntettének kísérlete
cimén emelt vádat az ügyészség Cseh Árpád
ellen. A legény a csütörtöki tárgyaláson tagadta, hogy meg akarta volna ölni a leányt,
azt vallotta, hogy csak a leöntés fölötti dühét
akarta kitölteni.
Kihallgatott a biróság egy sereg tanút, köztük Molnár Máriát is, aki elmondotta, nogv
a legény hónapokon keresztül ostromolta őt
eredménytelenül,, mégis rosszat beszélt róla.
Efölötti felháborodásában öntötte le Cseh Árpádot.
A biróság szándékos emberölés bűntettének
kísérletében mondotta ki bűnösnek Cseh Árpádot és háromesztendei fegyházra ítélte.

Szépség vására

ma esti előadására

a Dtlmagyarorszáq előfizetői f é l á r u

jegyet

válthatnak.

ffirek
Éjká
Péntek Róm. kath. Praxedes. Prot i
— A legkisebb repülőgép. Beszámolt a Dél* 1
Dániel. A nap kel 4 óra 23 perc- I magyarország arról, hogy S ü l i Mihály vásárkor, nyugszik 7 óra 48 perckor.
helyi munkanélküli mechanikus elkészítette a
világ legkisebb repülőgépét. A gép 3 és fél méSomogyi-könyvtár köznapokon délelőtt 10-től
ter hosszú, a szárnyak hossza 6 méter, 500 köb1-lg, délután 4-től 7-lg, a Váróit Muzenm mindencentiméteres motor hajtja a gépet, mely fából
nap, vasár- és ünnepnap Is, déletölt 10-t" fél 1-tg
és acéllemezekből készült. Süli Mihály már kivan nyitva. Folyőiratcsere kedden, csör-iőkön,
próbálta gépét, amely a próbákon bevált. A gép
«/n-^hiton détnf*- fft * tfll fél 6-1 g.
súlya mindössze 70 kilogram és 120—140 kiloEgyetem! könyvtár (központi egyetem, I. ememéteres óránkinti sebességre képes. A fiatal
let) nyitva vasárnapok kivételével mindennap.
mechanikus most bemutatja gépét Szegeden is
Szegeden a gyógyszertárak kőzöl szolgálatot
vasárnaptól kezdve az ipartestületben.
tartanak: Lelnzinger Gyula: Horváth Mihály-ucca
— Biggers: A sárga detektív — Délmagyar9., (telefon 13-52), Moldván Lajos Újszeged!. Vedország
kölcsönkönyvtár.
res-ucca 1. (telefon 18-46), Nyllassy Ágoston Ró— A Szegedi Hét prospektusai és műsorai.
mai-kőrut 22. (telefon 25-49). Salgó Péter Mátyás
A Szegedi Hét intézőbizottságának tudomására
király-tér 4 (telefon 12-96), Frankó Andor Dugojutott, hogy prospektusok és műsorok ügvénlcs-tér 1. (telefon 17-9?), Zakar örökösök Valéhen hirdetéseket és egyéb megbízásokat gyűjria-tér 1. (telefon 16-95).
tenek. Az intézőbizottság minden ilyen nyomtatvány elkészítését magának tartotta fenn. Vonatokon, a szabadtéri előadásokon- és minden
más szórakozóhelven, vagy kiállítási területen
A Szegedi Metcorologiai Obszervatórium je- kizárólag a hivatalos prosnektusokat és műsolenti. Szegeden a hőmérő legmagasabb állása 29.2
rokat lesz szabad árusítani. Ezt az elhatározáC, a legalacsonyabb 17.2 C. A barometer adata
sát azért tartotta szükségesnek nyilvánosságra
nulWokra As tengerszintre redukálva reggel 763.4
hozni az intézőhízottság. nehogv bárki olvan
mm, este 767.5 mm. A levegő páratartalma reggel
nyomtatvány részére adjon meebizást, amely70 százalék, délben 42 százalék. A szél iránya
nek nem lesz meg a kellő nvilvánossága és
északkeleti, erőssége 1—3.
pusztán privát üzleti célokat szolgál.
A Meteorologiai Intézet jelenti este 10 óra— Istentisztelet a zsinagógában pénteken este
kor: Meleg idő, nyugat felől növekvő zivatar7 órakor. írásmagyarázat szombaton délelőtt.
hajlammai.
— Hivatalos hatalommal való visszaéléssel
vádolt végrehajtó. Hivatalos hatalommal való
— Interpelláció a piaci szabályrendelet ügyévisszaélés rimén indult bűnvádi elíárás V a r ben. L ö f f l e r György törvényhatósági bizottg a Gyula battonvai bírósági végrehaitó ellen.
sági tag interpellációt nyújtott be a polgárA végrehajtó G. T ó t h Pál kevermesi gazdámesterhez a piaci szabályrendelet ügyében. A
nál járt foglalás ügyében és eközben követte el
juliusi közgyűlés — mondja az interpelláció
az állitóln f,r,c
A gazda izga—, a piaci szabályrendelet 4-ik paragrafusának
tottan viselkedett és állandóan a végrehajtó
módosítását elutasította, a m i azt jelenti, hogy
körül járkált, az iratok felé kankodott. Eközben
r* Oifri szabályrendelet érvénvo^o maradt és
történt, hogv állitólaf? Varga Gvula ráütött voltovábbra is végrehajtható. Kétszeri
főispáni
na ceruzá jával a gazdálkodó körmére. A Szeintervenció ellenére a szabályrendeletet nemgedi törvénvszék H a b e r m a n n-tanácsa csüigen tartják be — folytatja az interpelláció.
törtökön foglalkozott az üggvel. Varga Gyula
Igv lehetséges az, hogy az illetékes hatóság jár
kihallgatása után a tárgyalást elnapolták és
elól a szabályrendelet be nem tartásában és
tanukat idéznek meg.
hajlandó-e a polgármester ur a közgyűlés határozatának megfelelően eljárni?
— Karddal hadonászó meztelen őrült leány
a csongrádi Fő-uccán. Csongrádról jelentik:
— Méhészeti kongresszus Szegeden. A MaM o r a v e t z Mátyás csendőrőrmester tegnap
gyar Méhészeti Egyesületek Országos Szöveteste meglátogatta* Csongrádon, a Kélágu-ueca
sége a Szegedvidékí Méhész Egyesület 50 éves
24. szám alatt lakó C s i z m a z i a Erzsébetet.
fennállásának jubileuma alkalmával a SzegeNemsokkal később a leány ruha nélkül, kezédi Hét keretében országos méhészeti kongreszben csendőrkarddal kirohant a lakásból az ucszust rendez. A kongresszuson
képviseltetik
eára és üldözőbe vette a iárókelőket, akik fejmagukat az összes magyarországi
méhészeti
vesztetten menekültek előle. A leánv a Fö-ucegyesületek és méhészkörök. Vidékről m á r
cára rohant és a házak ablakait verte be. maid
igen sokan jelentették be részvételüket Felviönként hazament. Négy rendőr ment érte és
lágosítást n y ú j t a Szegedvidéki Méhész Egyesikerült megfékezniük és kénvszerzubbonvha
sület Széchenyi-tér 9., a Szegedi Gazdasági
huzniok a szerencsétlen leánvt, aki megőrült.
Egyesületben.
l /

Az i d ő

Áldott állapotban lévő nők és Iflu
anyák a természetes »Ferenc József* keserűvíz használata állal rendes gyomor- és bél
működést érnek el. A modern nógyógyitás
főképviselői a Ferenc József vizet igen sok
esetben kipróbálták és kivétel nélkül gyorsan,
megbízhatóan és fáfdalomnélkűl hatónak találták. A Ferenc József keserűvíz gyógyszertárakban. drogériákban és ffiszerűzletekben
kapható.
B.I
— „Az aranyszőrű bárány" a rádióban. Budapestről jelentik: Pénteken este 8 óra 30 perckor a kiváló iró, M ó r a Ferenc darabja, „Az
aranyszőrű bárány" kerül előadásra a Stúdióban. Az ötfelvonásos dal játék zenéjét V i n c z e
Zsigmond irta, a rádióelőadást K i s s Ferenc
rendezi, vezényel V i n c z e Zsigmond. A szereposztás a következő: Király: Tarnay Ernő,
Királvné: Medgyaszav Vilma, Tadé: Gál Sándor, Burkus király: Kürthy György, Veronika:
Orosz Júlia, Tandari számadó juhász: Kiss Ferenc, Tandariné: T. Oláh Böske, Jutka: Baffay
Erzsébet, Gyurka bojtár: Cselényi József, Nádorispán: Szathmárv Lajos, Főudvarmester:
Palásthy Géza. Hadnagy a fekete seregben:
Vándorv Gusztáv.
— Lőgyakorlat a baktó! lőtéren. Augusztus
3-án 7 órától 1 óráig és este 6 órától 11 óráig,
4-én, 7-én, 8-án és 10-én 7 órától délután 3 óráig
a helyőrség csapatai a baktói harcszerű lőtéren
éles tölténnyel lőgyakorlatot tartamak. A fentti
napokon a jelzett idő alatt a szegedi-sándorfalvai
utat a közlekedés elől elzárják.
— Érdekes cikkben s/ámol be a Színházi Élet
uj száma arról, hogy a nepáli maharadzsa Budapestre érkezett volt feleségének, ecv pesti színésznőnek látogatására.
x Ha Budapestre utazik, első útja legyen a fényesen átalakított és kibővített Hungária-fürdőbe
(Budapest. VII.. Dohány-ucca 44.) mrnn! Ott m á r
r e g g e l 5 ó r a k o r n y i t n a k és 1.40 p e n g ő ért nemcsak m e g f ü r ö d h e t , hanem jól
meg is r e g g e l i z h e t
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W i i j á s g e /
Játék a kastélyban

Kánikula van és a színházban mégis telt széksorok. Csütörtökön este egy Molnár-vigjáték ünnepére gvült össze a közönség, amely jól sejtette:
kedves és mulatságos estében volt része, hiszen a
Magyar Játékszín gárdája minden igyekezetét beleviszi, hogy tehetségéhez mérten hü szószólója
legyen a poézisnek M o l n á r Ferenc „Játék a
kastélyban" oimü nagysikerű vígjátéka kellemes
stílusban került a közönség elé. Voltaképen nem is
tulnagv feladat, csak tartani kell a tempót, azt a
bizonyos express-sziporkázást, amely Molnár sajátja. Az egész vígjáték pár vonal, jól összefogva,
merész íveléssel uj síkba rakva és előttünk áll a
színpadi anekdota a maga kacagó frisseségében. A
Molnárban lappangó koboldok most nem öltögetik
nyelvüket, csak játszanak a maguk önműködő erejükkel, mesterségbeli virtuózitásukkal, a szándékolt és jól kiszámított hatással, amelv olyan remekül komponálja meg a komédiát, mintha a költő
szenvedélyesen élné át a valóságot. Molnárról
igazán nem mondhatjuk, hogy didergő magányossápban él, még sincs ma hozzá hasonló fitMe* színpadi rutinier.
Az előadásnak voltak fényei és árrtyai. B á r s o n y Aladár kulturával, egyszerűséggel, meggyőződéssel és éppen ezért nagy sikerrel játszott.
S z e p e s s y Editnek is illik a hisztérika, J e I l i n e k et neki való szerepben jónak találtuk. Élethünek mutatkozott L a c z k ó József. P e t ő Endre,
A n d r á s s v Márton, P á l ó c z y László. Vidám
hangulat cikkázott a nézőtéren és jól esett a telt
sorokat kacagva látni.

A sz*nfiÄzi *roda hfr«»
Pénteken Vickv Baumnak a bemutatón oly
nagy sikert aratott szatirikus vígjátéka, a „Szépség vására" kerül színre.
Szombaton az évad legkimagaslóbb eseménye,
a „Jedermann" kerül szinre Deréky Jánossal a
címszerepben. Az előadást Hont Ferenc rendezi.
Szómba tpn délután 4 órakor olcsó helyárakkal
(20 fillértől 80 fillérig) „Igazi asszony" bohózat.
A jövő hét szerdáján a Magyar Játékszín előadásának keretében lép fel utoljára a szegedi színpadon Oláh Ferenc Rucsufellépése a Trtlby Svengáli szerepében lesz
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Sport
Szeged—Hódmezővásárhely. Vasárnap Hódmezővásárhelyen érdekes mérkőzés kerül eldöntésre. Egy szegedi kombinált csapat Játszik
Hódmezővásárhely kombináltja ellen. G y a r m a t h y Mihály, az SzTK intézője, — akit az
egyesületek a kombinált összeállításával megbíztak — már összeállította azt a csapatot,
amely Hódmezővásárhelyen Szeged színeit képviselni fogja. A csapat a következő: Beneda
(KEAC) — Rózsa SzAK), dr. Karácsonyi
(KEAC) - Vida, Zombori (SzAK), Heim
(SzTK) - Bárkányi (SzTK), Solti IV., dr.
Herczeg (KEAC), Korom (SzAK), Tombácz
(SzTK). Tartalék: Bokor (SzAK). Deák (SzTK).
A Szeged FC vasárnap délelőtt fél 10 órakor
a SzAK—MTE kombinált csapata ellen játszik.
A vasárnapi mérkőzésnek az a célja, hogy a
Szegedre rendelt amatőr játékosokat kipróbálják. A négy csatárjátékos közül kettő a déli
osztályban, kettő egy másik vidéki kerülethez
tartozó csaj>atban futballozik.
A Törekvés—Salgótarjáni BTC amatőrbajnoki
döntőmérkőzést az MLSz határozata értelmében
semleges pályán kell lejátszani. A mérkőzés Hatvanban kerül eldöntésre.
A Szeged FC párisi mérkőzései.
Szigeti
Imre. a Szeged FC budapesti képviselője arról
értesítette klubját, hogy a párisi Racing Club
a francia tura terminusára vonatkozólag még
nem küldött értesítést, annak ellenére, hogy
azt már többször megsürgették. Szigeti engedély*. kért a vezetőségtől arra. hogy telefonon
tárgyalhasson a Racinggal. Szigeti pénteken
fogía a telefonbeszélgetest lebonyolítani, amikoris a mérkőzések terminusára vonatkozólag
határozott választ kér.
Játékoméző kfimtra indul K o v á c s István, a
Szeged FC vezetőségi tagja. Kovács néhány kiszemelt vidéki játékossal fog tárgyalni, akiket azután
vasárnapra Szegedre rendelnek próbajátékra.
Barátky, a Hungária válogatott játékosa, sportkörökben elterjedt hirek szerint Nagyváradon
marad és a Crisana játékosa lesz.
Az Attila ngv akarja az utánnótlás problémáját megoldani, hogy Miskolci Attila Futball Club
néven amatőregyesületet alakit, amelyet benevez
a másodosztályú bajnokságba.
Haffner Jenő MTK-játékost a DLASz fegyelmi
bizottsága azért, mert a SzAK—MTK mérkőzésen,
— ahol határbiróként működött — a mérkőzést
vezető F a r a g ó Lajost inzultálta, örökre eltiltotta a játéktől. Haffner most újrafelvételi kérelemmel járult a DLASz fegyelmi bizottsága elé, amely
legutóbbi ülésén foglalkozott az üggyel. A bizottság Haffner Jenő újrafelvételi kérelmének helyt
adott és az ügy tárgyalását legközelebbi ülésére
tűzte ki. — G e r b e r János KiTE-Intéző szintén
újrafelvételi kérelmet terjesztett a DLASz elé. Gerbert a fegyelmi bizottság annak Idején egy néző
tettleges inzultálásáért hat hónapra tiltotta el
tisztségének viselésétől. A fegyelmi bizottság
Gerber újrafelvételi kérelmének is helyt adott
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P e n c i ^ házhoz szállitva

MAI ÉTLAP:

Reszelt tiszta
Hal ikra
FŐZELEKI Zöldbab
Kelkáposzta
SÜLTEK •
Rakott burgonya kolbásszal
Rántott ponty
Vajas borjn fricando rizzsel
Borjú pörkölt galuska
Sertés karaj párolt káp.
Casino rostélyos
TÉSZTA:
Tnros metélt

Figyelje mindennap
e helyen megjelenő hirdetésünket !

7)

Az osztályozó mérkőzés után. A DLASz fegyelmi bizottsága legutóbbi ülésén tárgyalta az MTE
—Rákóczi osztályozó mérkőzésen kiállított három
szőregi játékos fegyelmi ügyét. A bizottság G e l b
Zoltánt azért, mert a bíróval szemben tiszteletle-

nül viselkedett, hat hétre tiltotta el a Játéktól Miután azonban Gelb még büntetve nem volt. a büntetés végrehajtását hatheti próbaidőre felfüggesztette. P u s k á s Lajost és B a r n a Józsefet egyegy hétre tiltották el a játéktól
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bérelhető páncélszekrényekben.
(Sole-deposlf)
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A Délmagyarország takarékossági akciója
Asztalos: Üveges András, Deák Ferenc u. 25a.
Sehwartz Adolf. Csongrádi-sugárut 10 Ábrahám
asztalosmester. Puskás-u. 20., Györgyi József Szent
István-tér 7.
Antók, felszerelések, gnmmi, olaj: Markovtcs
Szilárd. Tisza Lajos kőrút 44. (Benzinből 2%).
— „Aranka" hölgyfodrászüzlet Apponyl Alberineoa 28.
Bádogos: Wottreng János. Feketesas n.
Borkereskedők: F'seher Jenő. Béke u. 8. Wolf
Miksa. Horthy Miklós u. 16.
Bőrönd- Larher József. Kárász ueca. Szegszárdv. Kárásr rtrrs 14.
Btitor: Róth Hajlított Fa bútorgyár. Mars tér 13.
Cipők: Alföldi Cipőipari rt.. Kelemen n. 11
Belvárosi Cinőfizlet, Széchenyi tér 11. Colnmbl*
Cipőraktár, Aradi n 8. Központi Cipőüzlet, Tisza
Lajo« Vórnt 36 „ W f f Cipőáruház. Széchenvl tér
Rn»7 Péter cipész. Iskola ucca 23. Polgár Henrik,
Valéria tér 12.
Divatáru és kötöttáru: Fehércéartábfás Boros
Miksa, Széchenyi-tér, Fischer és Pártos, Kárászu. 1 Lampel és Heeri, Pfispökbazár. Lnsztig Tmre
Széchenyi tér 2a Pollák Testvérek. Széchenyi tér
17 és Ccekonics u 6 ÍGFB harisnvák kivéve.)
Oroeéria: Vajda Tmre és Társa, Kárász ucca.
Fehérnemű és kelengye: Csonka György Jenő.
Klauzál-tér 9.
Fényképészek? Rntki és Vltkay, Kárász u. 15.
Festék: Tamássv Óvnia. Valéria tér. Szabő István, Kálvin tér Í.Oalitzer Tmátz ntóda, Tisza Lajos körút 36. Hirth M.. Széchenvl tér 8.
Férfirnha: Blan Temáe«, Kelemen n. 5. Földes
Izsó. Klauzál tér
Oéplavltómflhely: Frisehmann Gábor, Kálvária
ucen 4.
Bnnarsrer: Stelner Tibor. Kelemen ti 7.
Hölgyfodrász:
Hoffmanné utóda,
Hid-u. 1.
Aranka hőlsrvfodrász. Apponyl Albert-»
Illatszertár: Oásnár Ovnls, STéchenyi tér 7.
Irodaherendezés: Wirth és Rengey, Széchenyi
tér 5 Ci és fél %.)
Jétrsrelrrénv, vfzveretékszerelés: Fekete Nándor.
Kossuth' Latos surárnt 18
Kámttos: Rácz Ferenc, Korona neea ?. v. Sfíveeh Dezső. Batthyányi n 2 Szedrest Lajos, Szt
MiháTv n 1.
Kerékpár, varósníp. rádió: Déry Fde rt. Kiss
u 3 Kelemen Márton. Kelemen n 11.
Kézimunka. M-mzőanvagok és előrnirnlás: F1srher-kézimunkaház. Kölcsey n. 10. Muskátli kézimnnkalpar. Kölrs^v u S.
TTénkeretezŐ: Freimann Miksa. Kárlsz n 10
Könvv. panir é« írószer: Nemzeti Raltóvállalnt
Kárász n Trnnh B. és Társa. K i a b á l tér Városi
könwkereskedés. Kárász n. (Tankönyv kivéve.)
Mészáros fi* hentes: Keresztes Péter, Petőfi S.
»ugflrnt 27. (3%)'.
Női kalap: KnffM Konrád. Kárísr n 15. OSriner Ferenené. Gróf Annonvi u. 23. Vilma kalaps7»lon. Feketesa« n 16.
Női rnha: Milller Sámnel, Klauzál tér. Blan Andor Tísra Lajos körút 47
Mosóintézet: Hattvq-mosoda, Takaréktár u. 6.
Optika é9 fotóefkkek: Llehmann Béla. Kelemen
ucca. Kellner Márton, Kárász u. 3. Sandberg Henrik, Széchenyi tér.

óra. ékszer: Fiseher. Klauzál tér 3. Mülhoffer
V , Széchenyi tér 8 Reieh Mór és Fia rt.. Kelemen
u 11. Rosenherg Béla. Károlvi n. 1. Bérház Tóth
József, Kölcsey u (Ezüst étkezőeszkőzök és disztárgvak kivéve.)
Panrika: Csonka Gergely, Tisza Lajos körút 51.
Rőfősára: Bihari Ernő, Széchenvi tér
Blan
László, Széchenyi tér. Holtzer 8. és Fial, Kelemen u 11. Kurucsev Sándor. Sréchenyi tér. Lévai
Henrik, Tisza Lajos körút 39. Dr. Sa1«;ó és Társa
rt, Károlyi u. Szabó L. és Társa, Kárász ucca.
Tahár Péter. Kárász ucca 3.
Rövidám: Fodor Nemzeti Aruhás, Kárász n.
Glürksthal és Társa, Csekonics u. 3.
Hoffmann
Dezső. Csekoics u. 4 Kertész Áruház, Mikszáth
Kálmán u 12. Szász Vilmos, Kelemen u. 7. Tisza
Áruház, Püspökbazár Vadász Gézáné U., Tisza
Lajos körút. Nltsovits István, Gr. Apponyi Albert
ucca 27.
Szappan: Vigh Ferenc, Tisza Lajos SfÖrnt 53.
Szesz és szömök: Patzaner, Kölcsey u. 9. Schorr
Ottó Ko«uth L suffánit 4.
Szfics: Méhes és Privinszky, Széchenyi tér f.
Szőnyeg: Domán Mihály és Fia, Kárász u Linolenmipar. Kárász 11.
Tarhonya, esőtészta, levestészta: Kardos Jakab,
Károlyi ucca 3.
Tiizelőanvng és épilletta: BneK Testvérek l-f.. Szt.
István tér. Brikett: Szenest Ferenc, Damjanich u.
TTridivat: Szász Lajos, Kárász u. 2. Szarvas J.
József. Híd u.
Üvg és edénv: Xdler Mór, Tisza Lajos körnt
38. (3%, a reklámcélra összeállított árucsoportok
kivéve.)
Végy tisztító: Glőekner J. és Fia, M o l a n. 27
Glőekner J. és Fia, Károlyi n. 4.
Vlllanv és rádió: Fonyó Soma. Kölcsev ucca
Rosner József, Tisza Lajos kőrút 39. gchönbrunn
L. Báró Jósika u. 1
Zománcedény: Kohn Jenő, Tisza Lajos körút 55
(2%).

C e & x á l l i i o t t
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Olcsó és jó kiszolgálásomról győződjön
meg mindenki saját értdekében.
aw
1 Ica
r. sxaldml
. . . .
3.40
ÍO deUa fó p»rKÖ1tlcdvé
. —.72
ÍO dele a aranymaxsola
. . —.22
1 Ka alcácméx
I.IO
ÍO dele a finom
cutcortca
. - —.20
MlndenféU fűszeráruk, leoiobb vásárhelyi
lisztek ós termények leszállított áron be
szerezhetők f^Brlésx
» M l - és
fUszer"arlef. Szened. Mlksráth K. u. 4. Tel.: 32-36
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Csikágói terménytőzsde zárlat. Irányzat lanyha
Buza juliusra
(105), szeptemberre 91—92.75
(106.5—107). decemberre 95.5—96.5 (109.5-110),
Tengeri juliusra 46 (59), szeptemberre 53 (65 há'
romnyolcad), decemberre 58 (70). Rozs juliusra
69 (—). szeptemberre 71 (93.5—92.75), decemberre
73-72.75 (99.5-99).

Oenedeh M a r e e n
48
Titokban folytak" a vezérkar tárgyalásai,
de azért mindenki tudott mindent s a szép
tavaszi napon olyan volt Tégyamitakarsz, termeivel, halijaival, fényes
vendégszobáival
és rügyező parkjával, mint a Saint-Lazarebörtön a francia rémuralom idején, amikor
falai közt André Chénier irta utolsó verseit.
Mindenki „gyanús" volt, mindenki várhatta
az idézést a forradalmi törvényszék elé. Ezek
az arisztokraták még nem gyakorolták eléggé, hogyan kell mosolyogva lépni a vérpadra. Kevesen tudták eltitkolni rémületüket.
Volt, aki idegességében „öngyilkos" lett:
magától jelentette be távozását, rendesen túlontúl önérzetes, keserű, sértő szavakkil. De
ilyen nem sok akadt. A fiatal forradalmárok
egy része — irók, művészek, tudósok, technikusok, emelet-különbség nélkül — közös
levélben adta tudtára Sárréti
Kálmánnak,
hogy ha bármelyiküket elküldi, valamenynyien távoznak. De a levél aláírói közül legalább fele hiányzott azoknak, akik a forradalmárok összejövetelein részt szoktak venni.
Ezek nyiltan megmondták társaiknak, hogy
nem merik ezzel a lépéssel örökre eljátszani
Sárréti pártfogását.
Legtöbben életre-halálra harcollak a helyükért, minden elképzelhető
fegyverrel.
Nero vagy Caracalla nem élvezhették a végképpen iealjasodott hizelgésnek olyan ravasz remekmüveit, mint Kálmán és vezérkara.
Alicet tizen akarták egyszerre lefesteni vagy
szoborba gyúrni és megszámlálhatatlan verset irtak hozzá. Akadt vakmerő vabanquejótékos, aki szerelmére pályázott: ha ¿ikerül,
a gazda szeretőjének szeretője éppen olyan
biztos lehet az „állása" felől, akár — a férje,
akit egyszerre roppant okos embernek kezdett tartani mindenki, bár a szesz gőze most
már sohasem szállt el a fejéből s mintázófát
hónapok óta nem vett a kezébe. Miklós nem
tudta már két szobájában elhelyezni az ajándék képeket és szobrokat. Könyveket dedikáltak neki, nyomtatásban, mint mesternek,
a század legnagyobb költőjének. Mária négyöt házassági ajánlatot kapott naponkínt: tudták, hogy hozzá nem lehet másféle ajánlattal közeledni. A házasság intézménye egyébként is másodvirágzásnak indult: a szétzüllött párok ijedten bújtak egymáshoz. A férfiak sem bánták, ha a vezérkar számbaveszi
családi terheiket s a hallókban ismét émelyítő jelenetek játszódtak le, de most már törvényes párok között. Majd hogy az ágyakat ki nem hordatták a társalgóhelyiségekbe.
Hogy magának Kálmánnak mit kellett hizelkedésekben, asszonyi kinálkozásokban elviselnie, annak leírására e történet szerzője
gyöngének érzi magát. De Miklós megdöbbenve látta, hogy Kálmán nem szenved az
aljasságok ostroma alatt Egyenesebb lélek
volt, semhogy a szemtől-szembe mondott
szemérmetlen hazugságot el tudta volna képzelni. Művészi dolgokban tudatlanabb, semhogy hónapok törhetetlen hizelgései el ne
hitették volna vele, hogy kezd érteni a művészethez s ítélete csakugyan
megfellebbezhetetlenül helyes. A feltaláló halálosan
megsebzett önérzetének örökébe a műértő
bourgeois gentilhomme féktelen hiúsága lépett. Zsákmánya volt a legképtelenebb, legcinikusabb
maszlagolásnak s csak akkor
kapta fel a fejét, aljasságot szimatolva, ha a
hízelgő nem elégedett meg saját érdekeinek
szolgálatával, hanem mások ellen akart íntrikálni.
Hetek óta tárgyalt már a vezérkar s még
nem készült el a proskrípciós névsor. Kál-

10.80-11.06, 78 kg-os 10.90-11.15, 79 kg-os 11.00
—11.25, 80 kg-os 11.10-11,35, Pestvidéki órozs 6.75
-6.95, uj 7.20-7.35, takarányárpa I. uj 7.20—7.35.
zab I. 8.00—8.10, tioszántuli tengeri 8.00-8.06, korpa 5.10—5.20.

mán nem tudta rászinni magát.
Hogy az
elébe terjesztett ítéleteket aláírja. Egy napon ezzel a kérdéssel fordult Mr. Kassaihoz, a pénzügyminiszterhez:
— Mi lenne, ha két emelet ráépitése helyett még egy ekkora házat építenénk?
— Hamarabb fogyna el a pénz, — felelte
Mr. Kassai — s két házba épp oly kevéssé
vehetnénk fel minden rászorultat, mint egybe. A pénzünk különben egyáltalán nem kifogyhatatlan, Mr. Sárréti. Örülök,
hogy
hosszú idő után végre ismét szólnom enged
erről a tárgyról. Az utolsó hónapok bankbukásai újra elvitték egy tizedrészét. Most
már a legnagyobb amerikai, német, osztrák
és hollandi bankokból is kivettem a pénzt
és Svájdba, meg Lichtensteinbe küldtem —
megőrzésre. Ezért óriási összegeket fizetünk,
ahelyett, hogy kamatot kapnánk. Végre teljesítettük a
nagybátyja utolsó akaratát: a
pénz igazán nem dolgozik többé. Ilyenformán azonban belátható időn belül elfogy,
annál is inkább, mert Tégyamitakarszon kivül is rohamosan növekednek a jótékony kiadások.
Mrs. Sárréti nem engedi, hogy
egyetlen rászorulónak is megtagadjam a kérését. Kis összegek ezek — csak az egy Arányi tanár ur kéri igen sűrűn az ezer pengős
kölcsönöket — de rengeteg sok t é t e l . . . És
tudja, Mr .Sárréti, hogy ma már több mint
háromezer embert élelmezünk, akik itt tanyáznak a palota körül? Rédey építész ur
az emeletráépítéssel egyidőben dolgozik a
hajléktalanok uj barakkjain i s . ; : Nem tud
lépést tartani a szaporulattal, a barakkok állandóan, életveszélyesen zsúfolva vannak...
(Folyt, kőv.)

Töxsde
Budapseti értéktőzsde zárlat. A tegnap megindult nyereségbiztositó eladások a mai tőzsdén
folytatódtak. Nyitástól csaknem a zárlatig a kínálat volt túlsúlyban és ennek következtében az árfolyamok fokozatosan lemorzsolódtak, ösztönzést
a piac külföldről nem kapott és ezért elég jelentős
árveszteséget okoztak. Közvetlen zárlat előtt az
alacsony árfolyamok spekulációs vásárlásokra
ösztönzést kaptak, ezek a vásárlások azonban csak
az árveszteségek egy részét téritették meg. A forgalom élénk volt. A fixkamatozásu papirok piacán csekély forgalom mellett tartott volt az irányzat. Magyar Nemzeti Bank 141.5, Ganz 12.5, Mák.
337, Nagybátony 24.5, Salgó 25.23, Urikányi 45.4,
Jutaipar 19.5, Szegedi kender 17, Győri textil 62.
Zürichi devizazárlat. Páris 20.28, London 1720,
Newyork 361.50. Brüsszel 72.275, Milánó 27.325,
Madrid 43.20, Amszterdam 209.10, Berlin 123.30,
Bécs (hiv.) 72.94, (silling) 58.00, Prága 15.34, Varsó
58 62, Belgrád 7.00, Athén 2.97, Bukarest 3.08.
Magyar Nemzeti Bank hivatalos árfolvamjelentése. Aangol font 19.10—19.50, dán kor. 85.00—86.20
belga 79.16—79.74, cseh korona 16.95—17.07, dinár
7 80—8.30. dollár 398.<X>-408.00, kanadai dollár
374.00—391.00, svéd korona 98.40—99.4o, hollandi
forint 231.40—234.60, lengyel zloty 64.35—64.85, leu
3.40-3.44, leva 4 00-4 26, lira 29.90-30.20, francia frank 22 30 -22.50, német márka 135.70—136.60,
norvég korona 9610-97.10, osztrák schilling 77.50
-80.50. svájci frank 110.70-111.40.
Budapesti terménytőzsde hivatalos árfolyamai.
Tiszai óbuza 76—80 kg-os 11.25—12.50, felsőtiszai
76—80 kg-os 10.95—11.50, jászsági 16—80 kg-os
10.80—11.50, fejérmegyei, dunántuli, pestvidéki, és
bácskai 76—80 kg-os 1080—11.50. Ujbuza tiszai 77
kg-os 11.10-11.50. 78 kg-os 11.20-11.50, 79 kg-os
11.30—11.60, 80 kg-os 11.40—11.70, felsőtiszai 77
kg-os 10.80—11.05, 78 kg-os 10.00-11.15, 79 kg-os
11.00—11.25, 80 kg-os 11.10—11.35, jászsági, fejérmegyei, dunántuli, pestvidéki, bácskai 77 kg-os

Felelős szerkesztő: PÁSZTOR JÓZSEF.
Nyomatott a kiadótulajdonos Bélmagyarország
Hírlap- é* Nyomdavállalat Rt. könyvnyomdájában
Felelős üzemvezető: Klein Sándor.

Apróhirdetések
BÚTOROZOTT
SZOBAK

Bútorozott
szobát

LAKÁST
Gyorsan és jól kiad
illetőleg talál, ha felad egy apróhirdetést

n
nélmmarorszáqtia'

Lépcsőházi különbejáratu elepáns szoba olcsón kiadó. Klauzál tér
3., I. 6. Megtekinthető
2-ig.

Lakás - Üzlet

I Házat
letjkönnyebbon
el
adhat vagy vehet,
ha meghirdeti a

Délmagyarország

apróhirdetései között

Mázsát, 200—300 kilósat keresek megvételre. Lizakofszki, Boldog
asszony sugárut 25., II.
emelet.
Kétkerekfl és négykerekű

üzleti kocsik

Komfortos lakások 2,
4 és 5 szobás augusztusra kiadók. Horthy
u. 11.

eay talicska,
eladók
Kálló kovácsnál, Mikszáth K. u. 8.
m

Teljesen modern 3 szobás lakás augusztusra
esetleg novemberre kiadó. Érd. délelőtt Deák
Ferenc u. 23., II. 2.

Foglalkozás

Egy és kétszobás lakások kiadók. Fodor u.
38., Zsótér u. 1.
Kiadó udvari egyszobás lakás mellékhelyiséggel augusztusra. —
Fodor u. 11.
2 szobás legmodernebb
uccai lakás kiadó aug.
l-re Zrinyi-u. 5.
Kétpárevezős jó csónakot bérelnék. Ajánlatokat kérek „Evezős" jeligére a kiadóhivatalba

Tisztességes fiatalember fagylaltárusnak fel
vétetik, volt fagyialtos
előnyben. Szűcs cukrász
Kelemen ucca 7.

KÜLÖNFÉLÉK

HASZNQLT
bútort, ruhát és a
háztartásban felesleges tárgyakat ¡ól
értékesít n

Délmagyarország
apróhirdetései utján

Árverési Mröcíiiifrici
Alulírott kir. közjegyző a szegedi kir. Járásbíróság Pk. 47921—1933. sz. végzése alapján
közhírré teszi,
hogy
néhai
Tóth Péterné
Rohrbach Lujza volt szegedi örökhagyó hagyatékához tartozó ingóságokat é# pedig: I.
Szegeden Rudolf-tér 6. sz. a. lévő értékpapírokat, ékszereket, ruhanemüeket, bútorokat f.
évi julius hó 22-én délelőtt 8 órai kezdettel a
helyszínen; II. Szatymaz 35. sz. a. tanyán lévő
összes házi bútorokat f. évi julius hó 24-én
délelőtt 9 órai kezdettel ugyancsak a helvszincn
önkéntes nyilvános árverésen el fogja adni.
A beígért legmagasabb vételár leütése után
készpénzben a vételi illeték és esetleges fényűzési adóval egyetemben azonnal készpénzben lefizetendő és a megvett tárgy a vevő által az árverés befejezése után azonnal elszállítandó.
Szegeden, 1933. évi julius hó 18-án.
Dr. Jedlicska Béla
kir közjegyző
252
mint birói meebizott.

