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Törvény
a* idegenforgalomról
Szinte kedvünk lenne azt mondani, hogy
milyen jó lesz nekünk. Nincs idegenforgalmunk, lesz azonban törvényünk az idegenforgalomról. Gazdagodik a —törvénytárunk. De
vigyázat. A z a törvény — nem abba a törvénytárba tartozik, amelyikről fentebb volt
szó — amely szerint nincsen szabály kivétel
nélkül, vagy pedig az, — szintén az iménti
törvénytárból — , hogy a kivétel erősiti a szabályt, a jelen esetben is szilárdan állja a helyét. Valahol ebben az országban is van idegenforgalom. De csak valahol. Idegenforgalmi propagandája is csak Budapestnek van.
Mert az a néhány szó, amellyel a külföldnek
szánt magyarországi prospektusok megemlékeznek Pécsről, Debrecenről, Kecskemétről és
Mezőkövesdről — a második városnak a nevét ki nem nyomatták bennük — propagandának csak a fogalomzavar bizonyos fajának
jelenléte mellett nevezhetőLehet-e remélni, hogy azon az előnytelen
helyzeten, amelybe idegenforgalmilag jutott
Szeged, a törvény enyhíteni fog? A paragrafusok természetét és az élethez való viszonyukat ismerjük. Egy pillanatig se vonjuk mégse
kétségbe, hogy paragrafusokkal segíteni lehetne azon az inferioris helyzeten, amelybe
a betegesre duzzasztott centralizáció a „vidéket" szorította. Amikor a rendezőség j ó menetrendet sürgetett a szabadtéri játékok részére, az ellenérvek között a tárgyalások elején elhangzott az az állítás is, hogy a jó menetrend kizárólag Szeged érdeke, országos
érdek nem fűződik hozzá. A Nemzeti Színház, amelyet az egész ország tart fenn, csak
Budapesté és kivételes kegyet gyakorolnak,
amikor színészeiből és felszerelési tárgyaiból
néhány napra átengednek Szeged részére.
Egész ridegségében nem a színház minden
irányitója osztja ezt az álláspontot. A szegény „vidéki" hiába érvel ezzel az országrontó — mert azl — felfogással szemben. Hiába
vitatja, hogy Szeged nem Kanári szigeteken
fekszik, hogy tehát az, hogy boldoguljon és
Felvirágozzon, nemcsak gazdasági, hanem
presztizsokokból is érdeke az egész m a g y ar
nemzetnek. Hiába vitat még sok minden —
igazságot. Központi büróink annyira át vannak hatva az egyedül üdvözítő centralizációtól, hogy náluk Budapest = ország, hogy szerveztek idegenforgalmi tanácsot egyetlen szegedi, debreceni, pécsi, vagy miskolci tag nélkül, hogy ország = Budapest, hogy ezen a
rettenetes elfogultságon gróf Klebelsberg
géniusza, amely pedig hivatva lett volna arra,
nogy irányt és tagozódást adjon az ország
fejlődésének, évek lankadatlan munkájával
sem tudott enyhíteniA z idgenforgalomba mégis minden fronton
be kell kapcsolódnia Szegednek. A törvényhozási fronton is. Vigyáznia kell, nehogy
olyan törvényt hozzanak az ország részére,
amely csak Budapest helyzetével és érdekeivel számol. Ezen tul azonban árkászni kell.
Az események már a közeljövőben fognak
adatokat szolgáltatni annak a megítéléséhez,
hogy kinek van igaza. Annak-e, aki azt vitatja, hogy a mai viszonyok között kár minden
erőfeszítésért és minden áldozatért. Vagy pedig annak, aki lerongyolódottságunkat eggyel
több oknak tekinti arra, hogy a városok versenyében minden téren vezető szerepet vere-
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kedjen ki magának Szeged, hogy tehát az elsőség pálmáját az idegenforgalmi versenybe se engedje át.
A szabadtéri játékok rendezésének mindjárt a kezdeti munkáján tárgyalásokat indított a rendezőség annak érdekében, hogy az
augusztusi nagy nemzetközi forgalom, illetőleg propaganda ne álljon meg Budapesten, ne
szégyenkezzünk a külföldön azzal, hogy ennek
az országnak csak egy városa van, azután jön
a Bugac, a gatya és a gulyás s aztán minden
— Hortobágy. Azt sem mondhatjuk, hogy valami túlságos munkába került Szeged igényeinek az elismertetése. Élőszóval gyorsan

létrejött a megállapodás: A szegedi polgármester elküldte javaslatait a budapesti polgármesternek- Értesülésünk szerint már meg
is érkezett a válasz, amely nem látja akadályát annak, hogy a külföldi propagandát Budapest ezentúl Szegeddel együtt végezze és hogy a Budapestre érkező külföldiek
figyelmét felhívják az ország második városának érdekességeire, nevezetességeire és
szépségeire.
Résen kell lenni a törvényelőkészitésnél és
az utat mutató alkotó munkában is. Csak
így lehet kiemelni Szegedet idegenforgalmi
jelentéktelenségéből, Budapest mellé, az élre.

Gömbös és Kánya külügyminiszter
hétfőn este

Rómába utazott

Szerdán kezdődnek a tanácskozások
(Budapesti tudósítónk telefon jelentése.) Gömbös Gyula miniszterelnök és K á n y a Kálmán
külügyminiszter hétfőn este 8 órakor a délivasuti pályaudvarról Rómába utazott. A pályaudvarra elsőnek Kánya Kálmán külügyminiszter érkezett A p o r Gábor, a külügyminisztérium politikai osztályának vezetője es M e n g e l e Ferenc külügyminisztériumi sajtófőnök
társaságában. Nyomban utánuk érkezett H óm a n Bálint kultuszminiszter, aki a miniszterelnököt távollétében helyettesíti, majd F ab i n y i Tihamér kereskedelmi miniszter, I mr é d y Béla pénzügyminiszter, D a r á n y i Kálmán és B á r c z i n á z i B á r c z y István miniszterelnökségi államtitkár, A n t a l
István
sajtófőnök és több egységespárti képviselő. Az
olasz követség részéről B a 1 d o n i követségi
tanácsos jelent meg a követség tisztviselőinek
A vonat indulása előtt negyedórával érkezett G ö m b ö s miniszterelnök, M a r t o n Béla, a nemzeti egység pártjának főiitkára és
V a s s Elek osztálytanácsos, a miniszterelnök
titkára kiséretében. A gyászoló miniszterelnök
fekete ruhában szállt ki kocsijából és az érkezésére váró miniszterekkel kézét fogva szótlanul irdalt a várótermen keresztül a pályaudvar első vágányán álló trieszti gyors felé. A
termes kocsi előtt tiszti küldöttség várta a miniszterelnököt, aki néhány percig beszélgetett
kísérőivel, majd a sajtó képviselői vették körül és kérdésekkel ostromolták a miniszterelnököt, aki azonban minden nyilatkozat elől elzárkózott és felszállt a termeskocsiba. Különösebb nyilatkozatot nem tett Kánya külügyminiszter sem.
— Talán, ha visszajöttünk, mondhatunk érdekesebb dolgokat, — válaszolt a külügymi-

niszter a hozzáintézett kérdésekre, majd ő is
felszállt a termeskocsiba, amelynek társalgóiában Gömbös rövid megbeszélést folytatott
helyettesével, H ó m a n
kultuszminiszterrel,
I m r é d y pénzügyminiszterrel, A n t a l István sajtófőnökkel, akik közvetlenül az indulás
előtt szálltak le a vonatról. Az induláshoz még
egy-két perc hiányzott, amit a miniszterelnök
és a külügyminiszter a termeskocsi ablakánál
— a fotóriporterek pergőtüzét állva — töltötték
el.
A miniszterelnök és kísérete kedden éjszaka
érkezik Rómába, ahol szerdán kezdődnek és
pénteken este fejeződnek be a tanácskozások.
Gömbös miniszterelnök vasárnap délelőtt érkezik vissza Budapestre.
Római jelentés szerint biztosra veszik, hogy
Gömbös miniszterelnök és Kánya Kálmán külügyminiszter tárgyalásain nemcsak a keleti
Lócarno kérdését beszélik meg, hanem arról is
szó lesz, hogy a nemrégiben hozott u j barátsági szerződések által előállott n i helyzetben
Magyarország miképpen helyezkedik el. Ellenőrizhetetlen hirek szerint a magyar miniszterek látogatása után Mussolini értekezletet tervez az összes dunai államok és a négyhatalmi
egyezmény aláíróinak bevonásával.
Illetékes francia helyen is nagyjelentőségűnek tartják a most következő római tanácskozásokat, a középeurópai kérdés s az osztrák—
magyar viszony megoldása tekintetében is.
Anglia — mint illetékes helyen közölték —•
a legutóbbi napokban fegy véleményre jutotf
Olaszországgal a magvar probléma rendezésének kérdésében. Mindenütt hangsúlyozzák azt
is, hogy a kérdés megoldásához nem szabad
túlságosan vérmes reményeket fűzni.

„Hitler nem ura Ifibbé

barna csapatainak"

Párisi felenlés a rohamosztagok lázongásairól
(Budapesti tudósítónk telefonjelentése.) Párisból jelentik: A félhivatalos Havas-ügynökség berlini távirata szerint a nemzeti szocialista rohamosztagparancsnokok szombati konferenciájának meglepetésszerű összehívására azért volt szűkség, mert G ö r i n g porosz miniszterelnök különböző aggasztó eseményekről
szerzett tudomást.
A rohamosztagok tagjai sorában már hetek
óta nagy elégedetlenség észlelhető, ami több
helyen nyilt zendülésre vezetett.

A felsősziléziai Beuthen városába
katonai
csapatokat kellett kivezényelni a rohamósztaok ellen. Majnafrankfurlban, Düsseldorfban
s Essenben több rohamosztagot
fel kellett
oszlatni. Nürnbergben a lázadást szélső radikális nemzeti szocialista szellemben szervezték meg. A rohamosztagosok összefogdostak
300 gazdag zsidóvallásu polgárt, végighurcolták őket a város uccáin. azután a nemzeti szocialista laktanyába vitték őket. A nürnbergi
események olvan súlyos következménnyel fe-
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nyegettek, hogy Hitler repülőgépen Nürnbergbe sietett
A Chicago Tribuna párisi kiadása ehhez a
jelentéshez hozzáfűzi még, hogy a jelek sze-

Goring
A rendelet

kiközösíti

rint Hitler nem ura többé barna csapatainak.
Felsőszilézíában állítólag maga a breslaui
rendőrfőnök, a vérbíróság gyilkosságairól hires H e n i e s állt az elégedetlenek élére.

siaiáriumrenaeleie
az elitéltek
csalddtagokat

Berlin, julius 24. A hivatalos lap közli a
porosz kormány törvényjavaslatát „az államellenes elemek támadásainak külőnbiráskodás
utján történő megtorlásáról". A törvényjavaslat a következő:
— A birodalmi kormány az államellenes
elemek támadásainak elhárítására a kővetkező
törvényt hirdeti ki:
1. tíalállal, vagy életfogytiglani fegyházzal,
vagy tizenöt évig terjedő fegyházzal bűnhődik
mindenki, aki a) megfontolt szándékkal megöli
az államügyészség, a rendőrtestület, vagy nemzeti szocialista rohamosztagok egyik tagiát,
vagy felbujt valakit ilyen gyilkosságra, felajánlkozik ilyen cselekményre, elfogad ilyen
megbízatást, vagy megállapodik valakivel ilyen
gyilkosság végrehajtásában, b) olyan politikai
tartalmú
röpiratokat
hoz be előre
megfontolt
szándékkal
az ország területére, amelyek kim e n t i k a hazaárulás bűntettét, a betiltott egyesületekről és röpiratokról szóló előírások megszegésének vétségét, az izgatás kritériumait,
vagy a pártalakitási tilalomról szóló törvény
megszegését.
Az elitélt örök időre elveszti polgárjogait
és
sem ő, sem a háztartásához
tartozó
családtagok
nem részesülhetnek többé a birodalom, a tartományok és a községek közérdekű
szolgálataiban.
2. Mindezekre a bűncselekményekre nézve a
március 21-én kiadott rendelet alapján felállított különbiróságok illetékesek, feltéve, hogy a
bűncselekmény nem tartozik a birodalmi fotörvénysaék hatáskörébe.

Letartóztattak egy katolikus papol,
aki Hitler ellen beszélt
(Budapesti
tudósítónk
telefonjelentése.)
Berlinből jelentik: Quitzőbel városkában, Wittenberge mellett letartóztatták Renibard Busch
breslaui katolikus lelkészt, az ottani plébános
helyettesét. Renibard Busch vasárnap délelőtt
prédikációt mondott a templomban és élesen
támadta
Hitlert, akit a szószékről
Antikrisztusnak bélyegezett meg. A „hitlerista német keresztényekről" azt mondotta, hogy valójában
német pogányok. Az alig 25 éves lelkész á vallási szocialista mozgalom tagja és ennek a mozgalomnak vasárnap délutánra összehívott gyűlésén akart beszélni, amikor hozzáléptek a detektívek és délelőtti prédikációjára való hivatkozással, őrizetbe
vették.

Horogkeresztes funkcionáriusok
és a részvénytársaságok
(Budapesti
tudósítónk
telefonjelentése.)
Berlinből jelentik: A birodalmi gazdasági minisztérium rendeletet adott ki, amelynek értelmében nemzeti szocialista
funkcionáriusok
nem
lehetnek többé részvénytársaságok
felügyelőbizottságainak taqjai. A rendelet indokolása
szerint a nemzeti szocialista forradalmat követő napokban több nagy vállalat egyenesen
versengett egymással, hogy minél több nemzeti
szocialista funkcionáriust válasszon meg felügyelőbizottsági tagjává. így azután sok nagyvállalatnál olyanok kerültek be a felügyelőbizottságokba, akiknek semmiféle szakképzettségük nincsen. A gazdasági vállalatok vezetőségében ezután senkisem hivatkozhat pártérdekekre, mert a vállalatokat kizárólag gazdasági és nem politikai szempontból kell irányítani.

Két halálos Ítélet
Berlinből jelentik: Az esküdt bíróság m a tárgyalta a iienteneggi nemzeti szocialista otthon
ellen intézett támadás tetteseinek bűnügyét. A
lövöldözők közöl Főis munkást és Sezedry
szerszámkovácsot halálra
Ítélték.

Régi nácik előnyben
Berlin, j u l i u s 24. A
Vőlkischer
Beobachler
mai száma Hess Rudolfnak, Hitler helyettesének rendeletét közli, amely szerint azok, akik

tfdztartásdQoz
is

tartozó

a nemzeti szocialista pártnak már 1933 január 30-ika előtt is tagjai voltak, munkábaállitásnál előnyben részesitendök. H a régi párttag nem is felel meg legteljesebben a követel-
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ményeknek, tekintetbe kell venni, hogy olyan
tulajdonságok tehetők fel róla,
amelyeknél
fogva minden más csoportbelinél hasznosabb
tényezője lehet a felépítésnek.

A „Völkischer Beobachter"**
kitiltották a Saarvidékről
Saarbückenből jelentik: A kormányzó bizottság nyolc saarvidéki napilapot egy hétre betiltott, a Völkischer Beobachter és Berliner Nachtausgabe lapokat pedig bizonytalan
időre kitiltotta, mert ezek a lapok a Saarvidéken veszélyeztetik a közbiztonság fenntartását.

„Az eredmények
nagyon értékeseknek tekinthetők

••

A londoni konferencia zárófelenlése

London, julius 24. A világgazdasági értekezlet pénzügyi bizottsága egyhangúlag elfogadta B o n n e t t előadó zárojelentesét.
— Az eddig elért eredmények — mondja a
elentés — nagyon értékeseknek tekinthetők,
la a bizottság nem is tudott megoldani minden eléje terjesztett kérdést, idővel bizonyára
módot talál e kérdések összhangba hozására,
amelyek végeredményben azonos célok felé törekszenek. Az iroda felhatalmazást kap a tanácskozások újbóli megkezdésére, mihelyt annak ideje elérkezik.
A záróülésen a főbizottság elnöke, C o x amer i k a i szenátor azt hangsúlyozta, hogy ha az
albizottságok m u n k á j a nehézségbe is ütközött,
reméli, hogy az értekezleten resztvett szakértők azzal a meggyőződéssel térnek vissza hazájukba, hogy az ember igenis ellenőrizheti a
világ gazdasági erőit feltéve, ha hajlandó a
szükséges erőfeszítésekre. Az elnök
közölte,
hogy a konferencia elnöki tanácsa kedden délután tartja utolsó ülését.
A búzatermelő és buzafogyasztó országok
megbízottai bizalmas tanácskozást tartottak. A
készülő határozati javaslatok főként a termelők és a fogyasztók között a behozatali hányadok és az őrlési korlátozások tekintetében felmerült nehézségeket lesznek hivatva áthidalni. M o r g e n t h a u amerikai megbízott azt
hiszi, hogy állandó londoni buzatanácsot állítanak fel a most folyó tárgyalások befejeztével,
amelyeknek sikerét majdnem biztosnak látja.
— Egyáltalában nem lepne meg azonban —
folytatta —, ha az Egyesült-Államok gabonatőzsdéin betiltanák, vagy legalább is a legszigorúbban korlátoznák a gabonahatárido üzleteket.
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Ezüstegyezmény
Londonból jelentik: A világgazdasági értekezlet egyetlen kézzelfogható eredményeként
Ausztrália, Kanada, Kina, az Egyesűlt-Álla-

mok, India. Mexikó, Peru
négyévre szóló

és

Spanyolország

ezűstegvezményt irtak alá,
amelynek hatálya január 1-én kezdődik.
Az
egyezmény értelmében India évenkint legfeljebb 30 millió, Spanyolország évenkint 5 millió unica ezüstöt adnak el, viszont az ezűsttermelő államok kötelezik magukat arra, hogy
évenkint 35 millió unica ezüstöt vásárolnak saját bányáik terméséből. Az egyezmény megkötése altalános megelégedést keltett. P i t tm a n n szenátor kijelentette, hogy ezt tekinti
élete legnagyobb sikerének. H u l l
amerikai
külügyminiszter hangoztatta, hogy az ezüstegyezmény emelni fogja az ezüstárakat és javítja a világkereskedelmet

Daladier auausztusban találkozik Mussolinival
London, julius 24. A Daily Telegraph tudósítójának értesülése szerint megállapodás jött
létre D a l a d i e r és M u s s o l i n i találkozása
tekintetében. A két államférfi augusztus közepén annak a hajónak a fedélzetéin találkozik,
amelyen a francia miniszterelnök
Földközitengeri utazásra indul.

Jouvenel a négyes paktumról
Páris, julius 24. J o u v e n e l , a Temps tudósítója előtt nyilatkozva, kijelentette, bogy
tévesen értelmezik a négyes szerződést azok,
akik benne a Népszövetség ellen irányuló fenyegetést látnak. Ellenkezőleg, a négyes szerződés teljes mértékben a Népszövetségre támaszkodik, mint alapra. A népek igazi szövetségét azonban csak akkor lehet megvalósítani,
ha előbb kiküszöbölik azokat az ellentéteket
amelyek a nagyhatalmakat elválasztják egymástol.

Bezárják a newyorki tőzsdét,
ha a »túlzott üzleti torlódás«
nem szűnik meg
London, julius 24. George P e e k , az Egyesült-Államok mezőgazdasági újjáépítési diktátora kijelentette, hogy a kormány épp oly
kötelességének tartja, hogy megvédje a gazdákat a mezőgazdasági termékek árzuhanása ellen, mint ahogy meg kell védeni a lakosságot
a rablók és a betörők ellen. A Washingtonba
összehívott gabonakereskedelmi értekezlet az
egész helyzetet áttekinti. Valószínű, hogy a cukor- és a kávé-árak hullámzását is korlátozni
fogják.

bálni a spekuláció tulbajtásait
Washingtoni vélemények szerint az elnököt
most elsősorban a dollár árfolyamának megnyugtatása érdekli. A tőzsdei összeomlás nem
lepte meg, mert meg volt győződve arról, hogy
csak a spekuláció hajtotta fel a legtöbb értékpapír árfolyamát.
Hétfőn újból felvette üzleti tevékenységét a
csikágói gabonatőzsde. További rendelkezésig
azonban nem szabad a csütörtöki zárlat színvonalánál alacsonyabb árakon üzletet k ö t n i

A newyorki értéktőzsde kormányzóbizottsága kijelentette, hogy tekintettel a túlzott üzleti torlódásra, a forgalmat mától kezdve délelőtt 10 óra helyett 12 órakor nyitja meg. Ha
a forgalom méretei továbbra is olyanok maradnak, mint most, a bizottság megfontolás
tárgyává teszi, hogy bezárja a tőzsdét.
M a c K e 11 e r szenátor kijelentette, hogy a
különbözeti üzletek eltiltásával meg lehet nyir-

Londonban és Párisban
javult a dollár
(Budapesti tudósítónk telefon jelentése.) Londonból jelentik: A devizapiacon a dollár nagymértékben javult. Hasonló a javulás a périsi
devizapiacon is, ahol hétfőn a dollár ugrásszerűen emelkedett
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Halálos vasúti sismnciétleméi
a doroismai állomásnál
Egy tolató kocsisor nekifutott egy tejeskocsinak, összetörte és Masa Islvánnéj
halálra gázolta — Busa Ilona életveszélyesen megsérült
(A Délmagyarország munkatársától.) A dorozsmai vasúti állomás közelében lévő vasúti
átjárónál hétfőn súlyos vasúti baleset tőrtént,
amelynek eddig egy halottja van. A szerencsétlenség másik aldozata a közkórházban élethalál között fekszik. A szerencsétlenséget egy
mozdony Délkűl haladó kocsi okozta. Az álIrmás közelében lévő vasúti szárnyvonalon
amelyet iparvágány néven ismernek, fával
teli vasúti vaggonökat tolattak a munkások.
Az egyik kocsisort a mozdonnyal megtolatták
és a több vapgonból álló kocsisor zajtalanul rohant az átjáró felé, ahol ugyanakkor igyekezett Szeged felé egy egylovas tejeskocsi.
A kocsin két nő ült, amint később kiderült,
a 27 éves M a s a Istvánné és a 28 éves B u s a
Ilona. Az előbbi domaszéki, az utóbbi dorozsmai lakós. Tejet vittek Szegedre. Masa Istvánné hajtotta a lovat és valószínűleg nem
vette észre a sebesen közeledő kocsisort, mert
felhajtott a sínekre. A kocsik éppen abban a
pillanatban érkeztek oda, amikor a tejeskocsi
a két sín között volt.
Az első vagon elkapta a tejeskocsit és a szó
szoros értelmében maga alá rrvfirte. Masáné és
Busa Ilona a sinek közé kerültek, mégpedig oly

szerencsétlenül, hogy Masánén több kocsi átment.
A kerekek a felismerhetetlen ségig összeroncsolták a fiatalasszony testét Mire a szerencsétlenséget észrevették, a kocsisort megállították, addigra Masa Istvánné már halott volt
Busa Ilona is szerencsétlenül esett a kerekek
alá. a jobblábát tőből lemetszették.
A borzalmas szerencsétlenség nagy riadalmat
okozott a munkások között. Az állomásról azonnal telefonáltak a mentőknek, akik Busa Ilonát beszállították a közkórházba, ahol megoperálták. A helyszínre kiszállott a rendőri bizottság, valamint dr. B e r z e Árpád vizsgálóbiróhelyettes a nyomozás, illetve a vizsgálat
megejtése végett. A vizsgálat fogja kideríteni,
hogv a szerencsétlenségért terhel-e valakit gondatlanság; hogy történt az, hogy a tejeskocsival át lehetett hajtani, holott ott tolattak és
miért nem volt semmiféle jelzés, ami figyelmeztette volna a szerencsétlenül jártakat a veszélyre.
A vizsgálóbíró a munkásokat tanukul azonnal megidézte a vizsgálóbiróságra és még hétfőn hozzálátott részletes kihallgatásukhoz.

Értekezlet a belügyminisztériumban
az egyetemi építkezések Oayében
A minisztérium fizetésre szölfffa fel a várost — A város nem fizet addig, míg
az építkezéseket be nem fefezlk

(A

Délmagyarország

munkatársától.)

Hétfőn

délelőtt a bélügyminisztériumban tanácskozást
tartottak Szeged egvetemi építési hozzájárulása
ügyében. A tárgyalásokra a belügyminisztériumból táviratilag hivták meg a város képviselőit és hétfőn reggel dr. Pálfy József polgármeste-helvettes Scullély Sándor főszámvevővel
Budapestre utazott, hogy a tanácskozásokon
Szeged érdekeit képviseljék.
A polgármesterhelyettés és a főszámvevő Budapestről hétfőn aélután érkezett vissza Szegedre. A tanácskozásokról dr. Pálfy József a
következőket mondotta a
Délmagyarország
munkatársának:
— A tárgyaláson megjelent a kultuszminisz-

térium képviselője is. A város egvetemi építési hozzájárulásáról tárgyaltunk és a két minisztérium megbízottai ragaszkodtak ahhoz,
hogy

Szeged

fizesse

meg

még

fennfálló

tarto-

zását. Ezzel szemben mi hangoztattuk, hogy a
város jelenlegi
helyzetében
nem képes
fizetni, de k ü l ö n b é n is előzőleg az államnak
be kellene fejezni az egyetemi
építkezéseket.
Meg-

oldás nem jött létre, ugv lát szik fizetnie, vagy
legalább
is törlesztenie
n e m t u d j u k , hogyan és

kell a
miből.

városnak,

bár

Kijelentette még a polgármesterhelyettes,
hogv az egyetemi tartozás ügyében rövidesen
újból tanácskozás lesz a belügyminisztériumban.

Véres sszereltni

tirtima

A béres megostromolta
ax e q y e d O I maradi
asszony
sxobdfát,
mafá a gaxáa &axatérése alán öngyilkosságot
Követeti el
(A

Délmagyarország

munkatársától.)

tonya közelében fekvő tanyák
virradó éjszakán

véres

szerelmi

között

Bat-

hétfőre

tragédia

tör-

tént. Gergelv István 26 éves béres gazdájának
feleségét üldözte szerelmével. Az asszony többször megfenyegette a bérest, hogy szól a férének, de Gergely azzal fenyegetőzött, hogy ak:or az egész családot lemészárolja. így azután
az asszony nem mert említést tenni a férjének,
mert félt a béres erőszakos természetétől. Vasárnap este a gazdálkodó eltávozott hazulról
hogy a közeli tanyáha menjen borozgatni. A
béres egyedül maradt a tanyán az asszonnyal.
Gergely József 8 óra táiban bekopogott és
arra kérte az asszonyt, hogy eressze be. A gazdálkodó felesége azonban érre nem volt hajlandó, mire a béres baltával valósággal megostromolta az ajtót. Már-már sikerült hetörriie
az ajtót és b"haiolni a félelemtől remegő aszszonyhoz, amikor a gazda hazaérkezett. Amikor a béres megpillantotta a gazdát eldobta
a baltát és menekülésre fogta a dolgot.
A gazda vadászfegyverével üldözőbe vette a
bérest Gergely József vad rohanással menekült gazdája elől és amikor látta, hogy a gazda
előbb-utóbb utoléri, kirántotta a kését és szi-
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venszurta magát. Mire a gazdálkodó odaért,
ahol a béres összeesett, Gergely József már
halott volt. A tragédia ügyében megindult a
nvomozás.

TrockIJ Marseilleben
Marseille, julius 24. Trockij hétfőn délelőtt
a Bulgaria gőzös fedélzetén Istambulból Marseillebe érkezett Egyik barátja motorbárkán a
hajó elé ment és kíséretével együtt a kikötő
egyik távoleső pontján tette partra.

A Tisza halottai
(A

Délmagyarország

munkatársától.)

Csődöt nyitottak
Stelczer győri főügyész
vagyonára
Győr, julius 24. Dr. S t e l c z e r Mátyás vármegyei tiszti főügyésznek, valamint feleségének vagyonára a győri törvényszék mint csődbíróság megnyitotta a csődöt A letartóztatott
főügyésznek Levélen és Oroszvárott van ingatlan vagyona, mig ingó vagyonának főrésze a
győri és levéli lakás berendezése és a föld termése. Az egész vagyon közelsincs akkora értékű, mint amekkora a bejelentett kárösszeg, az
ingatlanok meg is vannak terhelve.

Kulturvonat Budapestre
Igen

tisztelt

Szerkesztő

url

Engedje

meg,

hogy becses lapjában az alábbi sorok napvilágot lássanak. Vasárnap a Dunaszövetség rendezésében úgynevezett Kulturvonat indult Budapestre, amelyen való részvételre nagy plakátok
hívták fel a közönség figyelmét s a Délmagyarország, valamint az Uj Nemzedék egy héten
keresztül nagy propagandát fejtett ki a kultura
érdekében. A propagandának leghathatósabb
érve az volt, hogy oda-vissza az útiköltség 6
pengő 40 fillér. A szövetség egyéb célt nem is
jelölt meg és teljes tájékozatlanságban hagyták
a nagyközönséget ¿tekintetben, hogy tula jdon képen miért is megy ez a vonat Budapestre
és milyen tekintetben szolgálja a kulturát és
főleg ¿tekintetben merüLt a Dunaszövetség tekintetes vezetősége mély hallgatásba, hogy a
filléres vonatok szokásos 4 pengő diján felül
szedett 2 penő 40 fillért mily célból szedte és
milyen ellenértéket nyújt érte. Ugylátszik
azonban a hallgatásnak meg is volt az oka,
mivel a vonat indulásánál kitűnt, hogy a kulturvonat indításának nem volt egyéb celia. minthogy párszáz pengőt keressenek.
Ugyanis vasárnap reggel félhat órára hirdetett induláshoz megjelent közönséget az a kellemetlen meglepetés érte, hogy a „kulturvonat"
rendezői előálltak azzal a szerény kérelemmel,
h o g y csak abban az esetben indítják
el a vonatot, ha minden
utas ráfizet a 6 pengő 40 filléres jegyre még í pengőt, vagyis a k pengőn felül most már 3 pengő W fillért szedtek be a

közönségtől, mivel a közönség i-ár zúgolódva
és felháborodva a kulturától igen távol álló ezen
eljárástól, fizetett, mert ugy gondolkozott hogv
a rendes menetdíj helyett még mindig csak 7
pengő 40 fillért kell fizetnie. Miután az 1 pengőket a rendezőség szépen összeszedte, — többé hirt nem adott magáról és a kulturáról teljesen megfeledkezett.
Szeretném jelen soraimmal az illetékesek
figyelmét felhívni arra, hogy legalább most, a
vonat után állapítsák meg, nogy miért indították ezt a vonatot, miért volt ez a kulturvonat s
miért történhetett
meg a vonat indulása
előtt
a f e n n i vázolt minősíthetetlen
és szokatlan jelenet.

Tisztelettel: (Aláírás).
•
A fenti levélhez csak azt tartjuk szükségesnek megjegyezni, ho^y a Délmagyarország a
üunaszövetség felkérésére vállalta a vonat jegyeinek árusítását és az utazni kívánó közönség
helyzetének megkönnyítése érdekében. Ami
vasárnap reggel közvetlenül a vonat indulása
eiőtt az állomáson történt, példa nélkül áll:
egy erkölcsi testület részéről
megmagyarázhatatlan. érthetetlen
és q legnagyobb
mértékben

elitélendő. Megmagyarázhatatlan az a tény, hogv
a rendezőbizottság
lehetetlen helyzetbe hozta a
vonat utasait és közvetlenül
az indulás
előtt
szinte megterhelte
őket a sehol sem
jelzett,
az előzetes tájékoztatókba
és
hirdetményekbe
fel nem vett és be nem állított
tulköveteléssel.

Az illetékes tényezőknek ki kell vizsgálni ezt
Jelen-

tette a Délmaguarország, hogy a mult hét végén horgászás közben á vizbe fult Budanovits
Gyula 53 esztendős nyugalmazott vasúti főtiszt.
A holttestet alásedorta a viz a közelben álló
uszályhajók alá. Buianovits Gyula holttestét
hétfőn kivetette a Tisza nem messze attól a
helytől, ahol a tragikus végű baleset történt
Beszámoltunk Fenyszeli János gépész két kisfiának halálos tragédiájáról. Az egyik kisfiú
holttestét még szombaton este megtalálták, a
másikat hétfőn délelőtt találták meg a tápéi
komp közelében ott, ahol a szerencsétlenség
történt

a z ü g y e t és meg kell tenni a szükséges
lépéseket. hogy hasonló
esetek a jövőben
elő
ne
fordulhassanak.

helyben
és vidékre méltányos árért eszközöl Szegedi Anonl-Magyar Nemzetközi szállítási vállalat
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Buza-, tengeri- és rizskisérletek
az alföldi Mezőgazdasági Intézet telepén
A Fertőn nem jártok eredménnyel a rizstermelési kísérletek
(A Délmagyarország munkatársától.) Az
Alföldi Mezőgazdasági Intézet már hosszú
évek óta kísérletezéseket folytat, hogy megállapítsa: melyik az a buzafaita, amelyik az alföldi talajon a legjebb eredménnyel termeszthető. Az idén is számos buza-vetomaggal folyt
kísérlet és tudományos vizsgálatok is folytak a
legjobban termő buzafajta kiválasztására.
Az intézet ujszegedi kísérleti telepén most
fejezték be az aratást és rövidesen hozzákezdenek a próbarséplésekhez is. Amint a Délmagyarország munkatársával közölték, annyi
máris megállapítható, hogy az összes buzafajták k ö r ü l a legjobb eredménnyel a Bánkutl
1201. és a Székács-féle 1055. számú buzafajták közül a legjobb eredménnyel a Bánkuti
nőbb eredménnyel.
— Ezekből a buzafa jtákból az idén is, holdankint 20 métermázsán felül termett, — mondották az Alföldi Mezőgazdasági Intézetben és
annak ellenére volt ilyen jó a termés, hogy az idő
éppen nem kedvezett a gabonának, kissé lemaradt a buza és sok helyen megvolt már
dűlve. Most már 4 esztendeje tartanak a buzakisérletek és beigazolódott, hogy az alföldi
talajnak legjobban az említett buzafajták termelése felei meg.
— De nemcsak a termésmennyiségre nézve
kívánatos a Bánkuti 1054 és 1201, továbbá a
t,rlMtté*.

Székács-féle 1055 jelzésű búzák termesztése,
hanem a kísérletezéseink során beigazolódott,
hogy ezek a buzafajták tudnak legjobban ellenállni a rozsdakároknak is.
A Mezőgazdasági Intézet kísérleti gazdaságában más terménnyel is folytatnak kísérletezéseket. Jelenleg 8 fajta tengerivel folyik
kísérlet, a közeli hetek döntik el, hogy a szegedkörnyéki talajon melyik tengerifajta termelhető a legkifízetőbben.
Rizstermelési kísérletezés is folyik, erre a
célra a város a mezőgazdasági intézet számára
a Fertőn bocsájtott rendelkezésére 3 holdnyi
területet. A rizstermelési kísérlet céljaira
mondhatni a világ minden részéből hozattak
Szegedre vetőmagot, hogy kipróbálják: melyik
fajta rizs termelhető Szeged környékén a légjobb eredménnyel. Japánból, Indiából, ázsiai
Törökországból] Görög- és Olaszországból, a
leghíresebb rizstermő területekről gondosan
kipróbált rizstermőmag érkezett Szegedre és
ezekkel folytatják most a kísérletezéseket.
Megállapítható azonban, hogy az eddigi kilátások igen gyengék, a rizstermelés! kísérletezések a Fertőn nem jártak eredménnyel. Alkalmasint a talajviszonyok és nem utolsósorban a késő tavaszodás miatt nem sikerült meghonosítani sem az ázsiai, sem a déleurópai
rizs termesztését.

Uri szabóságomat
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LÓVERSENY
akadályokkal, diszkvalifikálással, rendőri beavatkozással és fiakkerfuvarral
(A Délmagyarország munkatársától.) Vasárnap délután ismét hangos volt a lóversenytér.
Vásárhelyi és szegedi paripák várták a négy
órát, hogy nemes vetélkedésben döntsék el:
melyikük gyorsabb. Közönség is akadt, valamivel több, mint az első napon.
A hangulat már a második futamnál túlfűtött volt. ö t ló állt starthoz, kivált közülük
S z i k r a , ami az első napon két versenyt is
nyert. Most is könnyű nyerőnek látszott. Négyszázmctercs hátrányát az első két körben úgyszólván teljesen ben ózta. Azonban nemcsak a
lovon múlik a versenyek sorsa. Lovasa a második körben — abban a hiszemben, hogy a
verseny kétfordulós — mindent kivett a lóból. A harmadik körben azután nem nagyon
igyekezett sem a ló, sem a lovas, úgyhogy végül is másodiknak ért a célba. A közönség méltatlankodva tárgvalta az esetet, hogy a zsoké
csak a verseny közben tudja meg — a futam
távolságát. Annál nagyobb meglepetést keltett,
hogy a fogadások kifizetésénél a nyerőre alig
dupla pénzt fizettek.
Az akadályversenyben ismét nyeregbe szállt
vitéz V a r g a Márton, aki az első napon B a b a
nevü lovával megnyerte az akadályversenyt.
A zsokék okulva az előző nap tapasztalatain,
egymás között intézték el a versenyt és Varga
csak negyedik lett. Azzal vigasztalta hiveit,
hogy majd a síkversenyben megmutatja milyen táltos az ő kiszuperált katonalova. A közönség nagy érdeklődéssel várta a verseny lefolyását. Jól sikerült start után „Kicsi babám"'
spanyol iskolalovaglással hullámvonalban futva csak arra törekedett, hogy Babát akadályozza. Második is lett, mig a Kicsi babám a
célt megkerülve a vasúti töltésre száguldott.
Verseny után Varga hívei nagy lármával a fu-
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tam megsemmisítését követelték". A" rendezőség közbelépése és hosszas tárgyalás után a
zsűri Kicsi babámat diszkvalifikálta és a három első helyezett ujabb versenyt futott. Most
Kicsi babám nyugodtabban futva könnyen
nyert, míg az agyonhajszolt Baba hosszakkal
lemaradva harmadik lett.
A müsoronkivüli versenyt a fiakkeresek egyfogatú versenye előzte meg, melyben hatan indultak. Start után együtt haladt a mezőny. A
második körben azután az előző napon is
győztes 12. számú kocsi az élre hajtott és a
széjjelhuzódott mezőny előtt kalaplengetve haladt át a célon. Verseny közben az egyik kocsinak fuvarja akadt és nagy derültsoget keltve,
a versenypályáról lekanyarodva, utasával a város felé hajtott. Közben besötétedett és a vigaszversenyt erős félhomályban futották le.
Részletes eredmények a következők:
I. futam, IfiOO méteres sikversenv. í . Sátán,
lovagolta Kiszelv, 2. Kedves, 3. Hűtlen. Fogadások 10:20 pengő.
II. futam, iigetőversenv 3200 méter. 1. Dáma,
lovagolta Gazdag, 2. Szikra, 3. Erika. Fogadások 10:20.50 pengő.
III. futam, akadályverseny 2ROO méter. 1.
Beregvár, lovagolta Kardos, 2. Tekergő, 3. Puszi. Fogadások 10:18.50 pengő.
IV. futam. 2000 méteres iigetőlovaglás. 1.
Kicsi, lovagolta dr. Takács, 2. Szürke, 3. Kereső. Fogadások 10:11 pengő.
V. futam, 1800 méteres sikversenv. 1. Talált
kincs, lovagolta Buiáki, 2. Baba, 3. Hűtlen. Kicsi babámat akadályozás miatt diszkvalifikálták. Fogadások 10:13.50 pengő. A megismételt
versenyben 1. Kicsi babám, lovagolta Kiszely,
2. Talált kincs. 3. Baba.
VI. futam, ffrkkeresek versenye. 1. Bozóki
István 12. számú, 2. Eperjesi János 75. számú,
3. Bozóki József 43. számú bérkocsis. Fogadás
nem volt.
VII. futam, vigaszverseny 1350 méter. 1. Sátán, lovagolta Gazdag, 2. Remény. Az elsőnek
beérkezett Puszit szabálytalan óstorhasználat
miatt diszkvalifikálták. ' Fogadások 10:45.50
pengő.

T933 julius 25.

Nyugtalanság
a makói hagymatermelök között
A szindikátus ellenőrző szervének megalakítását kérik
(A

Délmagyarország

makói

tudósítójától.)

A makói zöídnagymaéxport kudarcáról beszá-i
molt már a Délmagyarország.
Más években
ilyenkor már száz meg száz vagon zöldhagyma
árát kapták meg a termelők, az idén alig egykét vagon árut vásárolt a szindikátus a makói
piacon. A hagymakertészek efölötti elkeseredését csak növeli az, hogy a szindikátus működésének ellenőrzésére hivatott bizottság megalakításáról, a bizottság személyi, szervezeti és
hatásköri programjának megállapításáról különböző hírek vannak elterjedve. Tény az, hogy
az ellenőrző

szerv

még mindig

nem

működik.

holott a szindikátushoz való hozzájárulásnak
éppen ez volt egyik alapfeltétele ugy Makó
városa, mint a makói hagymatermelők részéről.
A makói hagymatermelők aggodalmai és
nyugtalansága a szindikátus működését illetőleg vsárnap egy monstre küldöttségjárásban
robbant ki. A vasárnapi hagymapiacon összeállott száztagú deputáció kereste fel hivatalában Gorcsa Péter helyettes polgármestert, aki
előtt kifejezést adott a nagy elkeseredésnek.
Kifejezésre juttatták bizalmatlanságukat az árkalkulációk helyességét illetőleg, mert érthetetlennek találják, hogy az első napokban 4 pengővel megkezdett vásárlás után, most — az elhelyezési lehetőségek javulásával — 3 pengős
termelői ár volna arányos. Kérték a főjegyzőt, állapítsa meg, miért csökkentette a szindikátus a bevásárlási árat, megfelel-e a csökkentés a külföldi és belföldi piacok árviszonyainak és végűi kövessen el a hatóság minden
lehetőt az ár emelése érdekében, mert ilyen
hagymaár mellett a kertészek ezrei koldusbotra jutnak.
A helyettes polgármester nyomban érintkezésbe lépett a hagymaszindikatus makói vezetőjével, Grün Imre igazgatóval, aki azt a közlést tette, hogy a 4 pengős áron vásárolt hagymakészleteket sem tudták még eladni és csak
azért folytatnak — a külföldi áralakulásnak
szerintök megfelelő — hárompengős áron kisebb vásárlásokat, hogy a nagymakertészek
némi pénzhes jussanak. A felvilágosítások nem
oszlatták el a termelők nyugtalanságát. Gorcsa
helyettes polgármester megígérte közbenjárását a Külkereskedelmi Hivatalnál és már fel
is kérte a h i v a t a l t , vizsgálja

felül

a

hagyma-

szindikátus ár kalkuláció iái. küldjön
állandó
megbízottat Makóra és általában a szindikátus
működésének ellenőrzésére hivatott szervet
alakítsa meg.

B gyermek halála miatt
eljárást indítanak a szülök
ellen
(A

Délmagyarország

munkatársától.)

Julius

20-án súlyos baleset történt Átokházán Köteles István gazdálkodó tanyáján. Köteles István
12 éves Szilveszter nevü fia felmászott az eperfára. A 6 esztendős József nevü fia pedig
az eperfa alatt egy magas ládán állott. Amikor
az idősebb fiu lejött a fáról, meglökte öccsét,
aki eszméletlenül terült el a láda mellett. A
szülők a gyermeket elvitték az orvoshoz, aki
megállapította, hogy a kisfiú koponyaalapi
törést és súlyos agyrázkódást szenvedett. Az
orvos utasította a szülőket, hogy fiukat haladéktalanul szállítsák be a kőzkórházba. Kötelesék azonban ahelyett, hogy a kisfiút bevitték
volna Szegedre és elhelyezték volna a közkórházban, hazavitték a tanyára és házilag ápolták. A gyerek állapota egyre válságosabb lett
és vasárnap délután meghalt. A szülők a halálesetet bejelentették és temetési engedélyt kértek. Az orvos a szülőket feljelentette az ügyészségen, amely gondatlanság miatt eliárást indít
Kötelesék ellen.
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Szenvedélyes viták
az IPOK első közgyűlésén
Budapest, julius 24. Az Ipartestületek Országos Központja vasárnap tartotta meg első közgyűlését P a p p József elnökletével. Elfogadta
a közgyűlés az IPOK szervezeti, szolgálati és
fegyelmi szabályzatát. A közgyűlés a választmány javaslata alapján a megszervezett két
titkári állásra meghívta dr. K o v a l ó e z y Rezsőt és dr. L i p p a y Istvánt. A fogalmazói állásra dr. S o m m e r Lászlót, irodatiszti állásra S i m a Ernőt, segédfogalmazónak megválasztották dr. V a r g h a Ferencet. A közgyűlés ezután megállapította az ipartestületek
által fizetendő tagdijakat és megválasztották
az állandó bizottságok tagjait. Az igazgatási
bizottság elnöke K ő r m e n d y Mátyás lett.
A központ lakbérleti szerződését hagyta ezatán jóvá a közgyűlés, valamint engedélyezte
a Hévizszentandráson megvásárlandó iparosgyógyház megvételét, amelyben 440 elaggott
beteg iparost helyezhetnek el. Ezután M ü l 1 e r Antal országgyűlési képviselő indítványát
fogadták el, amely kéri a kormányt, hogy a
magas védővámokat mérsékelje, a feldolgozóéi kézművesipar, a mezőgazdaság, valamint a
fogyasztóközönség érdekében. Több indítványt
a szakbizottságokhoz, illetőleg a választmányhoz utaltak, majd elutasították a rákospalotai
ipartestületnek azt az indítványát, amely az
iparjogositványok kiadásának két évre való
felfüggesztését kéri, valamint az ipari numerus
claasus behozatalát Ezután a közgyűlés órák
hosszat tartó szenvedélyes vitában támadta a
hódmezővásárhelyi ipartestület autonómiája
felfüggesztésének ügyét

Alvensleben gróf a bécsi
ügyészség fogházában
Bécs, julius 24. A bécsi rendőrség befejezte
a tegnapelőtt letartóztatott és merényletekkel
gyanúsított A l v e n s l e b e n Henrik gróf kihallgatását. Alvensleben hangoztatta, hogy valósággal beleesett a bécsi rendőrség markába.
Társait nem volt hajlandó megnevezni.
— Egy német arisztokrata — mondta — nem
nevezi meg társait. Kijelentette azonban, hogy
társai már elhagyták Ausztriát és régen Németországban tartózkodnak.
Visszavonta vallomásának azt a részét, hogy
F e y közbiztonsági miniszter ellen merényletet akart volna elkövetni és ebből a célból Fey
miniszter lakását, valamint életkörülményeit
tanulmányozta. Kijelentette, hogy ezt a merényletet nem ő, hanem egyik társa akarta
végrehajtani, ez a társa azonban már szintén
visszatért Németországba.
Alvensleben grófot a bécsi rendőrségről átkísérték az ügyészség fogházába

Egy nagyváradi úriasszony
öngyilkossága Félix-fiirdőben
Nagyvárad, julius 24. Nagy megdöbbenést
keltett B e r k ó v i c s Jenőné öngyilkossága. A
vegyigyáros huszonhatéves, csinos felesége,
aki nemrég érkezett haza négyhetes olaszországi útjáról, a Nagyvárad melletti Félix-fürdőbe rándult ki unokaöccsével, G e r s o n Sándorral. A fiatalember fürödni ment s előzően
megbeszélte Berkovicsnéval, hogy később a pavillon előtt találkoznak. A fiu ott volt, de az
asszony késő estig nem jelentkezett. A fürdőben arról beszéltek, hogy olasz rendszámú
autót láttak elrobogni egy fiatal hölggyel és
egy úrral.
Éjszaka tűzoltók és a fürdő közönsége az eltűnt asszony kutatására indult. Reggel felé az
erdő egyik tisztásán átlőtt szívvel, holtan találták meg Berkóvics Jenőnét. A nyomozásnak eddig csak annyit sikerült megállapítani,
hogy a férj fiókjából eltűnt a Browning-Revolver, amellyel a fiatalasszony véget vetett életének.

A

Mollison~£>ásaspár
as óceáni és lesu&ant

Newyork, julius 24. A Mollison-házaspár
óceánrepülésé lezuhanással végződött. A repülőgép, miután minden baj nélkül átrepülte az
Atlanti óceánt és már Newyork közelében j á r t
anyaghiány miatt leszállásra kényszerült, közben felfordult. Mindketten súlyosan megsérültek és most a Brideeporti kórházban ápolják
őket.
A két aviatikus kivetődött a gébből és megsebesült. Mindketten fejükön, karjukon és lábukon vágásokat és bőrhorzsolásokat szenvedtek, de sérüléseik nem súlyosak. A repülő-házaspárt kórházba szállították, ahol megállapították, hogy az asszonyt idegrázkódás érte.
A balesetet annak tulajdonítják, hogy a repülőket rendkívül kimerítette á hosszú ut.
Willy P o s t bravúros ut, kényszerleszállások, propellercsere, sok akadály leküzdése után
megérkezett nyugat felől Newyorkba: 7 nappal
18 órával és 50 perccel azután, hogy fenti
irányban elstartolt. Post 186 óra 60 perc alatt

repülte körül a földet és e z z £ saját első rekordját 22 órával javította meg. Post, aki halálos fáradtan érkezett, kijelentette, hogy kedvező időjárás esetén győztes gépével hajlandó
négy és fél nap alatt körülrepülni a földet.

Balbo elhalasztotta
a visszaindulás!
Newyork, julius 24. Balbo tábornok egyelőre
elhalasztotta az indulás előkészületeit, mert
meg akarja várni azt az időpontot, amikor
kedvezőbb időjárási jelentést kap.
A kedvezőtlen légköri viszonyokra való tekintettel Balbo 4 órai várakozás után a gépeket ismét betakartatta és visszatért szállójába.
Kedvező légköri viszonyok esetén a raj kedden
reggel indul útnak.

Szeptember elején 7000 hold bérlőidet
értékesít árverésen a város
(A Délmagyarország
munkatársától.) A amíg véglegesen nem állapítják meg a községek területeit addig a város hosszabb időre
mostani gazdasági év végével több helyen
nem akarja bérbeadni tápéi réti földjeit. Az
nagykiterjedésű városi bérlet haszonbérideje
egyéves berletek értékesítése természetesen nelejár. így a tápéi réten 1400 katasztrális hold
bérföld kerül árverésre. Alsótanyán 2775 hold, hezebb, az érdeklődés jóval kisebb a földek
iránt és minden bizonnyal ez az oka annak,
Felsőtanyán 2080 hold bérlete jár le. Szétszórhogy a tápéi réti bérletek holdankint átlagotan még számos helyen mintegy 600 hold bérsan 30—40 pengőért szoktak elkelni. Alig valólete jár le a mostani gazdasági évvel. A közel 7000 katasztrális hold városi bérlet szep- színű, hogy szeptemberben ennél nagyobb haszonbérért lehet majd értékesíteni a tánéi bértember elején árverés alá kerül, a gazdasági
leteket.
ügyosztály az árverésre már megtette az előkészületeket.
Alsótanyán ujabb 25 eszendőre adják bérbe
a bérleteket, Felsőtanyán szintén ilyen időre.
A tápéi réti földeket ezúttal is csak ujabbi
Mindkét helyen nagy az érdeklődés a gazdák
egy esztendőre adja bérbe a város, holott azkörében a szeptember elején kezdődő árveréelőtt ezeket a földeket legkevesebb 10 esztendőre adták ki. Most azonban folyamatban van . sek iránt, úgyhogy bizonyosan jó áron adják
Tápén és Algyőn az állami határmérés és majd ki a huszonötéves városi bérleteket.

Általános sztrájkot tervez
Dánia parasztsága
Kopenhága, julius 24. A tejsztrájkra való
felhívásnak a parasztságnak csak 5 százaléka
nem tett eleget A Hadersleben mellett rendezett tömeggyülésen mintegy 10 ezer ember vett
részt. A szónokok hangsúlyozták, hogy a mozgalom csak a mai rendszer, a kormány és a
parlament ellen irányul. Lelkes hangulat közepette a szónokok hangoztatták, hogy a harc
még erősebb lesz, ha a kormány és a parlament
nem határoz a kamatok mérsékléséről, az adómérséklésről és a koronavaluta leszállításiról.
A dániai parasztok kénytelenek lennének általános sztrájkba lépni és a mezőgazdasági termelést beszüntetni. B a c ti, a mozgalom vezére
azt fejtegette, hogy a parasztok egységes állásfoglalással megnyerték a vasárnapi csatát. Holstein gróf óliberális parasztpárti vezér is élesen támadta a kormánvL

Lövészárokharc
a cavallal dohánygyárért
Athén, julius 24. Cavallából, a görög dohánytermelés központjából véres zavargásokat jelentenek sortűzzel és több halottal. Az egyik
cavallai dohánygyárban munkahiány miatt
elbocsátottak kétezer munkást, mire a munkásság általános sztrájkot hirdetett és megszállotta a dohánygyár telepét. A sztrájkolók
vasárnap is a telepen maradtak s amikor megtudták, hogy mozgósították ellenük a rendőrséget, barrikádokat emeltek és szabályszerű
lövészárokharcra rendezkedtek be.

A rendőrség a helyzet láttára visszavonult s
helyette katonai csapatok érkeztek a dohánygyár elé, hogy ostrom alá vegyék a sztrá ¡kólókat Másfél óra hosszat tartó heves tűzharc
után sikerült elfoglalni a dohánygyárat A csatának hét halottja és igen sok súlyos sebesültje van.

Osztrák kereskedelmi delegáció
Budapesten
Bécs. julius 24. Az osztrák kereskedelmi delegáció M ö r t h osztályfőnök vezetésével hétfőn délben Bécsből Budapestre érkezett. —
S t o c k i n g e r kereskedelmi miniszter 28-án
érkezik.
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Kedd. Róm. kath. Jakab ap. Prot.
4 ó r a 28
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28 pereor, nyugszik 7 óra 43 perckor.
Somogyi-könyvtár köznapokon délelőtt 10-től
'-Ifi. délután 4-től 7-ig, a Városi Mnzeom mindennap, vasár- ¿a ünnepnap ts. délelőtt 10-t' fél 1-tg
m n nyitva. Foly'őlraitosere kedden, csüi" '-tőkön,
szombaton délntán fél "í-től fél 6-lg.
Egyetemi könyvtár (központi egyetem, L emolet) nyitva vasárnapok kivételével mindennap.
Szegeden a gyógyszertárak közül szolgálatot
tartanak: Apró Jenő Kossuth Lajos-sugárnt 69
(telefon 1996), Borbély József Tisza Lajos-kőrut
20 (telefon 2268), Bulcsn Barna Kálvária-tér 7.
(telefon 3278), Gerle Jenő Klauzál-tér 3. (telefon
1359), Moldván Lajos Újszeged, Vedres-ucca 1.
(telefon 1846), Nagy Gy. örök.: bérlő Takács I ,
Boldogasszony-sugárnt 31. (telefon 2125), Selmeczi
Béla Somogyitelep IX. n. 489. (telefon 3425).
asmw

/^w».

Azidö
'A 8w>ge«H Meteorologiai ObMfrvatórinm jelenti: Szegeden a hőmérő legmagasabb állása 26.9
C, a legalacsonyabb 19.2 C. A barometer adata
nuBfofcra és tengerszintre redukálva reggel 760.9
n>m, este 761.0 mm A levegő páratartalma reggel
90 százalék, déliben 63 százalék. A szél iránya
északnyugati, erőssége 2—7 m.
'A Metcorologiai Intézet jelenti este 10 órakor: Mérsékelten meleg idő, egyes helveken
még zivataros esők.
— 'A" város költségvetése. A számvevőség hetek óta dolgozik a város jövő évi költségelőirányzatán. A közigazgatás személyi és dologi
tételeit nagyobbára már összeállították, rövidesen az üzemek költségelőirányzatának ösz«zeállitásához kezdenek hozzá.
Skultéty
Sándor főszámvevő közölte a Délmagyarország
munkatársával, hogy augusztus közepére elkészül a nyers-költségelőirányzat, előzőleg a városi ügyosztályok vezetői a
számvevőséggel
együtt, maglik között tárgyalják le a költségvetést. Előreláthatólag augusztus végén, vagy
legkésőbb szeptember első napjaihan
kerül sor arra, hogy a pénzügyi bizottságot öszszehivják a költségelőirányzat
tárgyalására.
Bizonyos, hogy soha nehezebb dolga nem volt
a pénzügyi bizottságnak, mint most lesz a költségvetés tárgyalásánál, mégis arra számit a
számvevőség, hogy szeptember végén a törvényhatósági bizottság elé lehet majd terjeszteni a jövő évi költségelőirányzatot
— Eljegyzés. Farkas Magda és Klefet László
Csongrád-Félegyháza, jegyesek. (Minden külön
értesítés helyett.)
— Hétvégi munkaszünet a szegedi városházán. A Délmagyarország beszámolt arról,
hogy a Városi Alkalmazottak Egyesülete beadványban kérte a polgármestert, rendszeresítse a városi hivatalokban is a bétvégi munkaszünetet. Ebben az ügyben dr. P á 1 f y József polgármesterhelyettés megbeszélést folytatott B á r á n y i Tibor főispánnal és a tanácskozás eredményeképen a varos összes hivatalainál bevezetik a weekendet. A hétvégi munkaszünet szombat déli 12 Arától hétfő reggel 8
óráig tart és szeptember 15-ig lesz érvényben.
— Elkészül a végleges választói-névjegyzék.
A központi választmány legközelebbi ülését
csütörtökön délben tartja cs ekkor az országgyűlési képviselői választói-névjegyzék
ellen
Í>cadott kifogásokat tárgyalják. A kifogások
elbírálása után, a központi választmány elkészíti a végleges választói-névjegyzéket, amelyet
közszemlere tesznek ki.
—» Szombaton délután: kisgyűlés. B á r á n y i
Tibor főispán a julius havi rendes kisgyülest
szombat délután 4 órára hívta össze. A kisgyűlés tárgysorozatát csütörtökön délelőtt állítják
össze a városi ügyosztályok vezetői.
— Agyrázkódás." Hétfőn délben D ő z s a Kálmán egyetemi alkalmazottat gróf Apponyi Albertticca 5. szám alatti lakásáról agyrázkódással és a
lején zúzott sebbel a sebészeti klinikára szállitolták a mentők. A nyomozás megindult

— Dr. Bach Imre és dr. Gellért Andor: egyetemi magántanár. Budapestről jelentik: A vallás- és közoktatásügyi miniszter dr. B a c h
Imre belgyógyásznak „A fermentek orvosi vonatkozásai" cimü tárgykörből és dr. G e l l é r t
Albert egyetemi adjunktusnak a „Tájbonctan"
cimü tárgykörből a szegedi Ferenc József tudományegyetem orvostudományi karán egyetemi magántanárrá történt képesítését jóváhagyólag tudomásul vette és e minőségükben
megerősítette.
— Választás a cionista kongresszusra. Most
választják meg a cionista kongresszusra kiküldendő delegátusokat. Szegeden vasárnap és
hétfőn tartották meg a választást. Hétfőn este
hirdették ki az eredményt, amely szerint ötvennégyen — a választásra jogosultak 85 százaléka — éltek szavazati jogukkal, ötvenkét
százalék esett a „Dolgozó Palesztina Ligára",
28 százalék az általános cionistáké és 6 százalék az ortodox cionistákra. Tizennégy százalék kétes szavazatot a budapesti választási főbizottság elé utaltak.
— Volt honvédtisztek én tisztviselők árváinak,
özvegyeinek segélyezése. A honvédelmi minisztérium által közzétett pályázati hirdetmény szierint
Wolfner Gyula és társa budapesti cég alapítványának kamataiból 1933 auguszitus havában volt
hivatásos honvédtiszt, vagy tisztviselő szűk anyagi helyzetben levő özvegyét és árváját segélyben
részesitik. A kérvények augusztus 10-ig Bérház I.
emelet 4. alatt adandók be. Csak hivatásos tisztek
és tisztviselők özvegye és árvád folyamodhatnak.
— Beiktatták a zákányi plébánost. Vasárnap
iktatták be állásába S z é l i Józsefet, Zákány
u j plébánosát, aki előzőleg Somogyi-telep adminisztrátora volt. Az egyházi installálást dr.
K r ä m e r Tamás kisteleki plébános végezte a
megyéspüspök képviseletében. Az installáció
után aratóünnepély volt, amelyen több aratónrunkást megjutalmaztak.
— Uj választott biró. L á n c z i Adolf ny. felsőkereskedelmi iskolai tanárt, hites revizort a választott bíráskodási központ felvette a választott
bírák sorába.
— Cserk észünnepély. A DM KE 124 számn Sziráky cserkészcsapata vasárnap tartotta zászlóavatási ünnepélyét a fogadalmi templom előtt. 12
órakor a zászlószögek heveréséve] kezdődött az
ünnepély, majd a rendőrtiszti kar nevében tarnói
B n ó c z Béla főkapiitányhelyerttes áitadta a zászlót
a csapatnak, melyet Á b r a h á m Károly helyettes
parancsnok vett át. Ezután dr. csicseri O r m ó s
Zsigmond parancsnok fogadalmat vett ki a csapat tagjaitól. Vitéz M á r l a f ö l d y Márton, a kerül ert elnöke mondott végül beszédet. Az ünnepség
után a csapat diszmenetben elvonult ar Országzászló előtt. Az nj zászlót a szegedi rendőrtisztikar hölgyei adományozták a c^patnak.

Tiszai kaland
Vasárnap este ,agy riadalmat okozott a
Tiszán egy fiatal leány állítólagos szerencsétlensége. A leány délután csónakba ült és partnerével felfelé evezett a vizén. Kilenc óra is
elmalt már, de a fiatalok nem tértek vissza.
Tiz óra felé megjelentek a leány kétségbeesett
szülei, akik hiába várták haza leányukat. A
parton nem tudták az ijedt szülőket megvigasztalni, valószínűnek látszott, hogy a leány/
és partnerét baleset érte a vízen. Megindult a
hajsza a leány után. Csónakosok
rohantak
fel a vizén, átkutattak minden zugot, de sehol
sem akadtak a kétpárevezős csónak nyomára.
Ejfélfelé bevonultak a csónakok reményvesztetten. Negvedegy óra tájban azután elsimult
minden. A kétpárevezős megérkezett, a leány
vidáman ugrott ki belőle és gyorsan elmondotta szüleinek, hogy elvesztettek az evezőket, ezért nem tudtak ideiében hazatérni.
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Aranyérnél és az evvel járó béldugluás
repedés, kelés, gyakori vizelési inger, derékfájás, mellszorulás, szívdobogás és szédfllési
rohamoknál a természetes »Ferenc József«
keserűvíz használata kellemes megkönnyebbülést eredményez. A belső bajok orvosa! az
igen enyhe hatású Ferenc József vizet sokszor mindennapi használatra reggel és este
egy-egy félpohárnyi mennyiségben rendelik.
A Ferenc József keserűvíz gyógyszertárakban,
drogériákban és füsrerdzlelekben kaohafó. r i
MAKÓI HÍREK
A hatvan kilométeres marosi távúszás, amelyre K i s s András makói ácsmester vállalkozott,
aki vasárnap akart a nagylaki román határról a
Maroson Szegedig leúszni, osak félig kerülhetett
megvalósításra. Az uszó délelőtt háromnegyed 10
órakor indult a nagylaki határtól lefelé a Maroson. Kisérői a parton gyalog követték, majd Apátfalván nj kísérőket kapott Kiss András és itt az
apáJbfalvai fürdőzők között tartotta az első rövid
pihenőt anélkül azonban, hogy a vizböl kiszállt
volna. Délután egy óra volt, amikor beérkezett a
makói strandfürdőbe, ahol Kiss András 29 kilométer leúszása ntán kénytelen v,olt megszakítani vállalkozását, mivel a Maikóról és Szegiedrőü felkért
kisérők a zivataros időre való tekintettel nem
vállalkoztak a kíséretre. Kiss András most szerdán délután szándékozik a Makó—Szeged közötti
távot leúszni.
— Halálos baleset bnrnckszedés közben. L e nc s é s József 22 éves mezőhegyesi bérest hétfőn
reggel barackszedés közben halálos baleset érte. A fiatal béres a gazda leányának kérésére
felmászott a barackfára gyümölcsöt szedni. Véletlenül egy vékonyabb ágra lépett, mely letörött alatta. Lencsés József a 4 méteres magasságból W u h a n t és holtan terült el a fa alatt.
Az esetről értesítették a szegedi ügyészséget,
amely megindította a nyomozást a szerencsétlenség ügyében.
— Figyelmeztetés. Saját gyárában készült
tiszta gyapjú fürdőruha mintadarabjait szenzációs olcsó áron árusítja a Lampel és Hegyi.
— Egy fiatalasszony halálugrása a Gellérthegyről. Budapestről jelentik: Vasárnap este a Citadella közelében a Gellérthegyről levetette magát egy fehérruhás fiatal no. A sziklák véresre
zúzták testét, amelyet a Gellérthegy lábánál talá'tak meg. Azonnal meghalt. A rendőrség
megállapította, hogy az öngyilkos nő S a 1 z b e r g e r Oszkár magántisztviselő felesége,
aki régóta idegbajban szenvedett és régóta
öngyilkossági tervekkel foglalkozott. A férj
nemrég elvesztette állását, anyagi gondjaik
voltak! Salzbereerné gyakran emlegette életuntságát

MTK—SzíJE 4 : 1
Budapest, julius 24. A Császár-fürdő medencéjében hétfőn este ujabb cseh—magyar vízipóló mérkőzés volt, amelyen a csehek ellenfele
egy magvar kombinált együttes volt, amelyben
Bródi, Vágó, Sárkány, Hblba. Keserű II., Német, Bözsi vettek részt. Az eredmény 2:1 félidő után 5:3 volt a magvarok javára.
Ezután a MTK—SzUÉ I. osztályú vizrpólómérkőzést játszották le Nádas bíró vezetésével. Az MTK győzött 4:1 (3:0) eredménnyel.
A gólokat Hazai,' Kajki II. (2—2) és Szaniszló
(1) lőtték.

Asz olvasó

rovata

A vizimentők telefonja
Tekintetes Szerkesztőségi Tiszai ember vagyok és igv többször szükségem van arra, hogy
a vizimentőállomással telefonon érintkezzem.
Eközben furcsa tapasztalatokra jutottam. A
múltkor például kerestem a mentőállomást,
félóráig csöngettem, de senki sem jelentkezett.
Arra gondoltam közben, hogy mi tőrtént volna, ha most egy haldokló számára kérnének segítséget. Hétfőn ismét kérni próbáltam a vizimentőket, dolgom volt velük. J ó félórán keresztül kísérleteztem, de az állomás mindég
foglaltsági jelet adott. Végül a hibabejelentőhöz fordultam, aki megoldotta a rejtélyt A vizimentők lent ha«"iák a hallgatójukat é» így
nein lehetett őket "e'hívni. — Ismétlem, mentőállomásról van «zó. ezért érdemel megemti-
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Vanfe harmadik, a SzUE stafétája
második az uszóbajnokságokban

f ü r d ő t r i k ó k ,

Szeged FC comb—Budai II

A vasárnapi Magyarország—Csehország közötti vizipólómérkőzest a magyar csapat pom2:1
(0:l)
pás játék után 8:0 (5:0) arányban nyerte meg.
A vizipólómérkőzés előtt bonyolították le az Az eltüntetett mérkőzés eltűntetett ereduszóbajnokságokat. A verseny legjobb eredménye és az eltűnt Szigeti
ményét a kaposvári L e n g y e l érte el, aki a
Irta: bástyái Holtzer
Tivadar.
800 méteres gyorsúszásban 10 perc 53.4 mp-cel
— 08 mp-cel javította meg Halassy rekordját.
Hétfőn reggel figyelmesen olvastam a híreA 100 méteres gyorsúszásban V a n i e I I . 1 ket és a legnagyobb megdöbbenéssel azt taperc 02 mp-cel harmadik, a SzUE 4x200 mé- pasztaltam, hogy a hétfő reggeli lapok egy beteres stafétája 10 perc 7.2 mp-cel az UTE mö- tűt sem irnak a vasárnapi elsőosztályu ligacsagött a második helyen végzett. Az UTE szí- patok összeütközéséről (igaz, hogy Kisteleken
neiben induló dr. H e r e n d i a 100 méteres esett meg), amely nem közönséges sportesehátúszásban harmadik lett. A 100 méteres fiu- ményt nyújtott az igen mérsékelt számban
melluszásban V á g ó II. (SzUE) 1:25.2 mp-es megjelent sportfanatikusoknak. De még megidővel elsőnek úszott be a célba.
lepőbb volt az a körülmény, hogy a Szeged FC
vezetőségének nemcsak azért kellett volna nagyobb számban megjelenni, mert csapatának
majdnem minden leszerződött tagja játszott,
Szegedi atléták jó szereplése
hanem az orosházi Magyar valódi kipróbálásáBékéscsabán
ról volt szó, amit a vezetőség a délelőtti pró;
A Csabai AK országos atlétikai versenyén a bán csak félig-medd g végzett el. Megbeszélszegediek jól szerepelitek. A szegedi atléták ver- tük, hogy átmegyünk Kistelekre és ha Kovács
senyeredményei:
sportbaratomat nem fogom el, ugy valószínűleg
Sulydobás ifjúsági verseny 1. Gyurisán (KEAC) Kisteleken a Szeged FC-t csak Szigeti ur képvi12.02, 2. Ketter (KEAC) 11.9. Sulydobás szénior 3. selte volna.
Harsányi (KEAC) 11.97. 200 m. ifjúsági síkfutás
Tehát, hogy sorjában maradjak, fél 4 órakor
1 Góbi II. (KEAC) 23.3, 3. Hirschl (SzAK). 100 m. útnak indultunk nem éppen rossznak mondsikfutás szénior 3. Ónodi (SzVSE) 11.9 mp. Magas- ható autóval a nem éppen rossz budapesti orugrás széniorok részére 1. Stumpf (KEAC) 180 szágúton gyönyörű, valódi tavaszi levegőben.
cm., 3. Orbán (KEAC). 400 m. síkfutás 1. Ónodi Megérkeztünk a kisteleki Kaszinó-vendéglőbe;
(SzVSE) 52 mp. 1000 m. síkfutás ifjúsági 2. Zs©- ott találtuk a komplett Budai ií-et, sőt Barna
dényi (KEAC) 2:48.4. Délkerületi rekord. Diszkoszvetés ifjúsági 1. Ketter (KEAC) 36 m 60 cm.. Sándor vezérüket is. Pontosan fél 6 órakor kez2. Apró (SzAK) 34.54, 3. Gyurisán (KEAC) 34.14 dődött volna a mérkőzés, de Solti Mihály sípm. Diszkoszvetés szénior versenyzők részére 3. jelére először összejött a két csapat vezetőséHarsányi (KEAC) 36.83. Távolugrás szénior 3. Sza- ge és csokorátadás, üdvözlés, szokásos ceremókály (SzTK) 6.26 m. Ifjúsági gerelyvetés 1. Apró nia következett. Mielőtt a kisteleki sporttelep
nagy attrakciója
(SzAK) 51.84. m. Széniorok részére gerelyvetés 1. (bekerített kitűnő pálya)
megindult
volna,
előbb
engem
külön szívélyeBalog (KÉAC) 49.10 m., 2. Szőke (SzTK) 44.60, 3.
Majoros (SzVSE) 43.40. Svéd staféta ifjúsági ver- sen üdvözölt Weber Lajos, aki a kombinált
seny 1. KEAC 2 perc 10.1 mp., 3. SzAK. Svéd sta- csapatban főcenterhalfot játszott (L i. a segédcenterhal f Somogyi volt).
féta szénior 2. SzAK, 3. Szegedi Vasutas SE.
Megindult a játék, tervszerű támadások, szép
leadások, rossz lövések mindkét részen; terA Szeged FC vasárnapi tréningmérkőzésén mészetesen a budaiak játéka sokkal tökéleteaz Orosházi MTK centerét, M a g y a r t pró- sebb volt, hiszen egységes csapat dolgozott,
bálták ki. A többi játékos Szigeti Imre szerint még a tartalék Magyar, a jobbhalf posztján
azért nem jött még Szegedre, mert nem akar- sem rontotta az együttest. A 44. percben egy
ta. hogy nevük egyelőre nyilvánosságra ke- pontosan kidolgozott, három méterről Pálinrüljön. Szigeti délben váratlanul elutazott Sze- kásnak berúgott góllal fejeződött be a félidő.
gedről, hogy a kiszemelt játékosokkal tovább
Most azután Kovács Pistát megkértem és
folytassa a tárgyalásokat. A vasárnapi tréning figyelmeztettem, minden erejével hasson oda,
mindössze 30 percig tartott. Magyar nem vál- hogy Magyar most az FC-ben szerepeljen és
totta be a hozzáfűzött reményekét.
pedig a kipróbálandó posztján. Ez megtörtént
A szegedi kombinált csapat vasárnap Hód- és meg is nyertük a meccset, mindkét gól Mamezővásárhelyen a város kombinált csapata gyar érdeme volt, az egyiket Pálinkás, a komellen játszott. A mérkőzést a várakozásnak binált balszélsője rúgta, a másikat Magyar.
megfelelően a szegedi csapat nyerte meg 4:2 Hiába rohamozott a Budai 11, lövés-lövés után
(2:1) arányban. A gólokat Kalmár (2), Bárká- ment a kapunkra, de a védelem sziklaszilárdan
állta meg a helyéi és Barna Sándor, a vert senyi, Heim I., illetve Gravácz és Bíró lőtte.
reg vezére szomorúan ballagott le a pályáról a
kistelekiek nagy csokrával.
Miért rendezték meg ezt az egész mérkőzést
ilyen nagy titokban, hogy Szegeden nem tudott
róla tiz ember, miért nem írtak a lapok egy árva szót sem, az rejtély, — de ne legyen rejtély
az, hogy kit ho:: majd Szigeti Imre centernek
WMWWMWWMWIWMWilMÜWMWWHMUMUMMMyMUW
a Szeged FC-be és hogy lesz-e az olyan jó,
mint az orosházi Magyar? Vigyázat! A szabadrablás ideje gyorsan lejár, két szék között a
pad alá ne essünk. Solti IV., Heim, Magyar,
egyik se? Csak a régi együttes Lukács nélkül?
1
P C H Q Ő házhoz szállítva

KUSS-KONYHA
DÉLI

LEVES:
FÖZELEK:

SÜLTEK i

r

TÉSZTA i

f!

MENÜ

MAI ÉTLAP:
Eperlevél

!

f

Kelkáposzta
Finom főzelék
Sertés comb pár. káp.
Bécsi filé, sült burgonya
Marha hus ecetes torma
Bor jú vesés
Székely gulyás
Barack lepény

A déli kerületi ifjúsági uszóbajnokságok. Az
Orosházán megrendezett déli kerületi ifjúsági
uszóbajnokságokban a szegedi úszók domináltak. Eredmények: 100 m. mell: 1. Bistyák SzUE
1:27.2, 2. Vasitz SzUE, 3. Szidner MTE. 100 m.
yors: 2. Körösi SzUE. 100 m. hát: 1. Heine
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Figyelje mindennap
e helyen megie'entí hirdetésünket !
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A Salgótarjáni BTC nyerte az országos amatőrbajnokságot. Hatvanban a döntőmerkőzésen
1:0 (0:0) arányban legyőzte a Törekvést. A
Bohn SC után tehát ismét vidéki csapat lett az
amatőrbajnok.
Barátky, a Hungária beleegyezése nélkül leszerződött a nagyváradi Crisanához. IIa Barátkyt
a Hungária nem adja ki, akkor a szabályok értelmében két évig nem futballozhat.
A magyar atléták Szombathelyen megrendezett nemzetközi versenyen fölényesen 83:32
arányban legyőzték az osztrákokat. K o v á c s
a 110 méteres gátfutásban 14.9 másodperccel
országos rekordot állított fel. A gátfutásban a
szegedi B o r o s negyedik lett.
Madarász
46.51 méterrel nyerté a diszkoszvetést, D o n o g á n 46.24 méterrel második lett.
Ausländer, a szabadkai nemzetközi motorversenyen a 350 kem-es kategóriában és a kategóriakülönbözet nélküli sportmotorok versenyben harmadik lett.

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

és

Müvésszet

\ színházi iroda hírei
Kedden kacagtató vígjáték kerti s o m « az
Agglegényapa. A címszerepet Bársony Aladár játsza, mellette hálás szerephez jutott Gyarmathy
Anikó, Saepessy Edith, Jeliirak Pál, Csergő István és dr. Lacaíkó. A darai» tele van helyzetkoraikummal és sziporkázó párbeszédekkel.
Szerdán este Oláh Ferenc bucsufellépóse: Trüby. Ez est iránt nagy az érdeklődés.
Csütörtök délután négy órakor 20—80 filléres
helyáraikkal Herraeg Ferenc egyik legsikerültebb
színpadi alkotása, a Kék róka kerül szilire.
Csütörtökön este a régi idők legnagyobbsikerü
műsordarabja, a Vasgyáros kerül színre.
Heti műsor:
Kedden: A$g!egéiiya,pa.
Saerdán: Tritby. (Oláh Ferenc HwcsuTelliépte.)
Csütörtökön délután négy órakor: Kék róka.
Olcsó előadás, helyárak 20—80 fillérig.)
Csütörtökön este: VasgyárosPénteken nincs élőadás.
Szombaton délután 4 órakor: Játék a kastélvban. (Olcsó előadás, 20—80 fillérig).
Szombaton este: Szépség vására. (Olcsó előadás, 20-80 fillérig).
Vasárnap este ntolsó előadás: Vidám est.

Felelős szerkesztő: PÁSZTOR JÓZSEF.
Nyomatott a kiadótulajdonos Délmagyarország
Hírlap- és Nyomdavállalat R t könyvnyomdájában
Felelős fisemvesető: Klefn Sándor.

HOFBRUER TESTVEREK

könyvelés eüenórzés. BUDAPEST, IT.
MÚZEUM KÖRÚT 7. Telefon: 8 9 - 7 - 5 7 .

1:26.2, 2. Rutai SzMTE. 400 m. gyors:
1. Bloch SzAK 5:55, 2. Körösi SzUE. 3x50 m.
melluszóstaféta: 1. SzUE. 3x50 m. hátuszóstaféta: 2. SzUE. 50 m. gyermekgyors: 1. Engel
SzUE 31.8.
A KEAC sportolási kedvezményei ügyében az
egyesületek kedden délután fél 7 órakor a DLASsban tartják ülésüket.

Könyvelés vezetése, betanítása, adómérleg,
társas, örökségi elszámolások elkészítése.
A d ó és egyéb v i z s g á l a t esetén,

Turaeredmények. Nagyvárad: Attila—Crisana
1:0 (1:0). Kézdivásárhely: Elektromos—KSE 2:1
(1:1).

működése stb. (Szanálási tervek kidolgozása és végrehajtása.
i*
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Kálmán nehezen tudta elnyomni harctéri
tsatakiáltását.
— Csak nem akarod, hogy pihenőül egy
gyerekhajót szereljek fői és ötszáz kölyöknek a fenekét törölgessem Velencétől Szicíliáig?
Lacika elég kamasz volt már, hogy hangosan felkacagjon a nagybátyja
drasztikus
kitörésének hallatára.: De egy pillanat múlva ismét megjelent arcán a gyermek szent
komolysága.
•— Csak a nagyobbakat kellene vinni, a
fanitó bácsikkal és nénikkel együtt. Kálmán
bácsinak nem lenne gondja rájuk. És ha ezt
a sok léhütőt tarthatja itt Tégyamitakarszban, a gyerekhajót is fölszerelhetné.
Kálmán, lemosott arccal, méltóságteljesebb
külsővel, komolyan fordult Lacika felé.
— Nagyszerű gyerek vagy, fiam. Igazad
van. ígérem neked, hogy jövőre, ha élünk,
elmegyünk a gyerekhajóval, ahova akarod.
De én most fáradt vagyok és nem bírom a
sok embert magam körül. Egészen egyedül
pem tudok utazni, m e r t . : : szóval, nem tudok. Szükségem van rád. Most, hogy beszélgettünk egy * kicsit, világosan
látom,
hogy te vagy a nekemvaló útitárs. Az is kivételezés, ha valaki a kötelességét teljesiti a
nagybátyjával szemben?
—• A z nem kivételezés:
— Hát akkor megegyeztünk":
S Kálmán és Lacika kezetrázotf, komolyan, mint két felnőtt, vagv mint két gyermek.

xm.
így kezdődött Sárréti Kálmán eletének
legszebb, legtisztább és élményekben leggazdagabb kalandja: húsvéti utazása Olaszországban, egy tiz esztendős fiu vezetésével.
A vezető Lacika volt, Kálmán
megértette,
hogy hízelgői rutul becsapták: semmit sem
ert a művészethez. Igyekezett Lacika szemével nézni, tájat, várost, képet, szobrot. Bae'deker csillagai elhomályosultak, amikor a
kisfiú szeme felvillant és meglátta a meztelen Szépséget. Ujjongva hurcolta Kálmánt
magával s minduntalan felkiáltott:
— Ide elhozzuk a többieket isi
Egy hónapra nyúlt a húsvéti kirándulás.
Syracusából űzte őket vissza a hőség.
Ha Kálmán írni tudott volna, a világ legszebb olasz útleírását alkothatja meg. Azaz
hogy ezt a könyvet Lacikának kellett volna
megirnía. Kár, hogy mire hozzáfoghatna: elfelejti, milyennek látta Itáliát a tizesztendős
gyermek szűz szeme.
Kálmán legnagyobb
élménye
mégsem
Olaszország volt, hanem az éjszakák, amikor a szállodai szobában a
fáradt gyerek
nyugodt, egyenletes lélegzését hallgatta a
szomszéd ágyból.
Eszébe jutott sokszor,
hogy ha ezt a fiut a szobájában találja azon
a szerencsétlen délutánon: talán sohasem
kopogtat be Alicehoz. És tudta, hogy ennek
az asszonynak többé sohasem lesz hatalma
rajta.
A magárahagyott Tégyamitakarszban zajos vidámsággal folyt az élet. Olga soha
nem jelent meg ebben a szárnyában a palotának. Alice korlátlanul uralkodott, mintha
Sárréti Kálmán megtette volna
helytartójának. Amikor megtudta, hogy Kálmán nem
vele és az „elefántcsordával" — ahogy a
kettejük nászutját leplező kíséretet előre elnevezte — hanem Lacikával indul
útnak:
.elsápadt s egy napig nem mutatkozott az

emberele előtt. Másnap aztán tíz Kelyen is
volt egyszerre, szokatlanul vidámnak, elevennek látták s nemcsak benne volt minden
mulatságban, hanem leleményesen gyártotta is a változatosnál változatosabb ötleteket,
hogy az unalom meg ne fészkelje magát
Tégyamitakarsz falai között.
A kenyerükért rettegő vendégek halálos
rémülete tomboló jókedvben
keresett kárpótlást. A gazda távoztával az utolsó nyűg
is lepattant a lelkekről. Tégyamitakarsz csak
most érdemelte
ki a nevét istenigazában.
Azazhogy:::
N e m egészen tehettek azt,
amit akartak: mert a külső világ egyre hangosabban tiltakozott az ellen, hogy ennek a
fényes palotának lakói dolgozzanak. Dolgozni, Magyarországon 1931-ben, annyit jelentett, mint más ember elől elvenni a munkaalkalmat, a kenyeret. Festők, szobrászok,
muzsikusok egymásután jajdultak fel, Tégyamitakarsz lakóinak konkurrenciája miatt, s
néhány nappal Kálmán hazaérkezése előtt
Miklós a következő levelet bontotta föl:
t,Folyt, köv.)

Budapesti értéktőzsde zárlat. A mai értéktőzsde
üzleti forgalma ismét csendes volt. Nyitáskor tartott árfolyamok voltak érvényben, később az
irányzat egyenetlenné vált és az értékek részben
némi árnyereséget, a többiben pedig kisebb árveszteséget okoztak. A tőzsdeidő második felében
a hangulat spekulációs vásárlások hatása alatt
megjavult, ennek következtében az előzőleg előfordult árveszteségek nagyrészt megtérült Zárlatkor
legtöbb értéknél árnyereség mutatkozott A fixkamatozásu papirok piacán nem volt jelentősebb
változás, csupán a hadikölcsön szilárdabb irányzata érdemel említést Zárlat Magyar Nemzeti
Bank 140.75, Magyar általános kőszén 336, Salgótarjáni 25.5, Urikányi 45.4, Egyesült Izzó 316.1,
Ganz 13.2, Jutaipar 17.75, Szegedi Kenderfonógyár
16.5, Goldberger 41, Győri Textilmüvek 62, Pamutipar 41.

Apróhirdetések
BÚTOROZOTT
SZOBÁK -

Bútorozott
szobát

LAKÁS!
gyorsan és jól k i a d
illetőleg- talál, h a felad egy apróhirdetést

n
nftlmanvarorszáqba'

Budapesten elegánsan
bútorozott uccai szobák fürdőhasznlft lattal
rövid tartózkodásra is
olcsón kiadók. Bővebbet Városi Nyomdában.
Egy féregmentes nagy
üres szoba kiadó aug.
1-re Széchenyi tér 9.
Különbejáratu bútorozott szoba fürdőszobahasználattal kiadó —
Kossuth u. 18, bal.
Lépcsőházi különbejáratu elegáns szoba olcsón kiadó. Klauzál tér
3., I. 6. Megtekinthető
2-ig.

BS2EBGHE1
Háromszobás
összkomfortos és kétszobás
lakás,
mindkettő iijonran renoválva. azonnalra kiadó, Csöng
rádi sugárut 10. Érdeklöd.
nj Reich Erzsi cégnél, Széchenyi tér.
Egy- és kétszobás szép lakás azonnalra
is kiadó,
Beiicsényi ucra 13.

2 szobás lakás

Újszegeden (Pozsonyi n. 4.,
a hid mellett), a tisztviselő r a t fürdőnél. villaszerű
uj épületben augusztus l-re

kiadó.
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Foglalkozás
Szépen, jól és olcsón
mos, vasal Takácsné,
Lengyel u. 27_ ajtó 4.
Bendszerető, főznitudó
mindenest
felveszek
augusztus 1. Polgárucca 20, emelet
Sütősegédet ki a kemencénél dolgozik felvesz Lázár János sütő
mester, Szabadság tér
11a.
Ügyes konfekció varrónő felvétetik Belvárosi Női Buhaáruház —
Széchenyi tér 13.
Kifutó fiu felvétetik
Birn festéküzlet Szent
István tér 6.

ADÁS-VÉTEL

Házal
legkönnyebben
el
adhat vacjy vehet
ha meghirdeti a

Délmagyarország
apróhirdotései között

N/l és tétfl ruhákat

tisztit és fest

IDEÁL

kelmefestő és vegylisztltó. Batthyányi u. 2.
(Stefániával szemben)»»
Eladó Hódmezővásárhelyen, III. ker., Hatytyas ucca 22 alatt jóforgalmu üzlet két szobás lakással és mellékhelyiségekkel
Farkaskutya
olcsón
eladó Kelemen u. 11.

3 uccai szobás balko- Gázresót jókarban ven
nék. Ajánlatokat : —
nos abszolút modern
Oroszlán ucca 4. sz.
lakás Müller házban
Dugonics tér aug. l-re II. 3. ajtó.
kiadó.
Hamburger féle rövid
zongora filléres árban
Uccai kettőszobás la- eladó Horváth Mihálykás augusztusra vagy
későbbre kiadó Oszt- n. 9.
rovszky ucea 12.
KÜLÖNFÉLÉK

Zürichi devizazárlat Páris 20.24, London 17.32,
Newyork 369.00, Brüsszel 72.275, Milánó 27.30,
Madrid 43.25, Amszterdam 208.75, Berlin 123.35,
Bécs (hív.) 57.86, (silling) 57.75, Prága 15.32, BelModern urilakás külön
grád 7.00, Athén 2.98, Bukarest 3.08.
álló folyosóval, ló beosztással novemberre.
Magyar Nemzeti Bank hivatalos árfolyamjelentése. Angol for.t 19.25—19.65, dán kor. 85 60—86.80, Báró Jósika 14.
bútort, ruhát fis a
belga 79.16-79.74, cseh korona 16.95-17.07, dinár
Kétszobás lakás aug.háztartásban feles7.80-8.30, dollár 406.00—416.00. kanadai dollár
ra, üres szoba villanyleges tárgyakat jól
379.00—399.00, svéd korona 99.10—loo.lo. hollandi
nyal kiadó Dáni u. 3.
értékosit a
forint 231.40-234.60, lengyel zloty 64.35—64.85, leu
3.40-3.44, leva 4.00—4.26. lira 2990-30.20. franKétszobás lakás azonDélmagyarország
cia frank 22 30—22 50, német márka 135.70-136.60. nal és novemberre kiapróhirdetései utján
adó. Teleki u. 17.
norvég korona 9610-97.10, osztrák schilling 77.50
-80.50, svájci frank 11070-111.40.
Kiadó:
Budapesti terménytőzsde hivsfalos árfolyamat
ú j o n n a n lesklt 3 szoTiszai óbuza 76—80 kg-os 10.45—1195, fels'őtiszai
bás modern uccai er- alatt szerzek vlzamot bár>
76-80 kg-os 10.25-11.15, jászsági 76—80 kg-os kélyes lakás, kétszobás mely államba. IrlfZ Ke'eiw
10 35-11 25. egyéb 76-80 kg-os 1035-1125. Uj- modern udvari 1 szo- men ucca 11. I. 1.
Tiszai óbuza 76—77 kg-os 1 husnrdlusnrdluululu b á j alkóvos udvari labusa tiszai 77 kg-os 10.60—10.80, 78 kg-os 10.70— kás és pincehelyiség
vidékiek is, szenzációs
10.90. 79 kg-os 10.80-11.00, 80 kg-os 10.90—11.10, rendkívül olcsón azonnalra vagy aug. l-re. újdonsággal naponta tiz
felsőtiszai, jászság, fejérmegyei, dunántuli és
Ár és cim megtudható
pengőt biztosan kerespestvidéki 77 kg-os 10.25—10.35, 78 kg-os 10.35—
a Párisi Nagy Áruház- hetnek Boldogasszony10.45, 79 kg-os 10.45—10.55, 80 kg-os 10.55—10.65, ban.
rra
sugárut 20, udvarban.
Pestvidéki, rozs 6.25—6.35, Takarányárpa I. 7.35
—7.45, zab I. 7.90—8.00, tiszai tengeri 7.80—8.00,
korpa 5.10—5.20.
Csikágói terménytőzsde zárlat Bnza csendes
Juliusra 90 (—), szeptemberre 92 (—), decemberre 95.5. Tengeri csendes. Juliusra 47.5 (—), szeptemberre 53 (—), decemberre 57.5 (—). Zab tartott.
Juliusra 35.25 (—). szeptemberre 35 egynyolcad
(—), decemberre 37.75 (—). Bozs alig tartott. JuKiadóhivatal és nyomda . . . . 13-06.
liusra 65.5 (—). szeptemberre 67.25 (—), decemberSzerkesztőség és felelős szerkesztő 23-33.
re 73 (-).

HASZNAIT

24 óra

Ilrah-nőmnek

A EDéSmagyarország
uj telefonszámai:

