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A városi tisztviselők
létszáma

a törvény tilalmával, még a kormányrendelet
parancsával sem törődve szervezi egyre az
állásokat s tölti azokat be megsértve a törvényt és a miniszteri rendelkezéseket. H a
kellett, a város vezetősége trükkökkel védte
A városi költségvetés
előmunkálatainak
meg a tisztviselők létszámát. Előfordult, hogy
adataiból sokféle és sokirányú tanulságot
keltve emelkednek ki azok a számok, me- a kormányhatóság maximálta az ideiglenes
lyek a városi alkalmazottak státusának mé- dijnokok számát s arra kötelezte a törvényhatóságot, hogy az általa engedélyezett száreteit tüntetik fel. N e m beszélve a rendszeresített állásokban véglegesen alkalmazottakmot meghaladó ideglenes dijnokokat bocsásról akár közigazgatási, akár nem közigazgasa haladéktalanul el. Ugy látszott akkor, hogy
tási tisztviselők is az alkalmazottak, a városnincs kitérés a miniszteri rendelkezés végrenak 2 2 6 olyan alkalmazotta van, aki nemhajtása alól- Amikor azonban a rendelkezéseszervezett ideiglenes állást tölt be, megszünket meg kell sérteni, akkor rendelkezésre áll
tetett állásokban, mint létszámfeletti alkalaz ügyesség, a leleményesség és a rabuliszmazott és kisegítő díjnok 110 teljesít szoltika. Ó t perc alatt elhatározták, hogy az elbogálatot a városnál s negyvenen, vagy ötvecsátandó dijnokok nem d i j n o k o k , hanem
nen vannak olyanok is, akik minden dijazás i d e i g l e n e s k e z e l ő k s azután jelentetnélkül dolgoznak a városnak. Ezek szerint
ték a belügyminiszternek, hogy most már
körülbelül négyszáz olyan alkalmazottja van
csak annyi dijnoka van a városnak, amennyit
a városnak, aki nem szervezett állást tölt be. a belügyminiszter ur őnagyméltósága engeA város költségvetésének háztartási szem- délyezni kegyes volt.
pontból két katasztrofális tétele van. A z Senki nem követelheti azt, hogy vegyék
egyik az adósságok törlesztése és kamatai, ki annak a szájából a kenyeret, akit az éhena másik az alkalmazotti fizetések. Nemcsak halástól még a hivatala megment. Minél
összegszerűsége folytán nehezedik ez a két
tétel katasztrofálisan a város költségvetésére,
hanem azért is, mert — a legújabb időkig
legalább, — nem volt a városnak hatalma
arra, hogy enyhítsen valamit ezeken a költségvetési terheken. A transfer és a dollárkurzus most segítséget hoznak a városnak,
a tartozások kamatának mérséklése s a dolPáris, augusztus 1. Az „Echo de Paris" feltűlár árfolyama igen jelentékeny
mértékben
nő
cikkben tárgyalja a békerevizió megvalósícsökkentette azt az összeget, amit a város
tásának problémáját. A lap szerint a revizió
adósságai a költségvetésbe felvenni kénygyakorlati megvalósítására irányuló u j akció
szeritettek. Roosevelt sokkal többet tett a azoknak a megbeszéléseknek az eredménye,
városi költségvetés tehermentesítése érdeké- amelyek a közelmúltban folytak le Mussolini
ben, mint Somogyi Szilveszter s az egész vá- és Gömbös között. A terv az, hogy a Népszörosi magisztrátus együttvéve -Valóban indokolt lenne, h a az Egyesült Államok elnökét
a közgyűlés megválasztaná
díszpolgárnak,
vagy legalább is örökös tagnak. Sokkal több
érdemet szerzett rá, mint — mondjuk — Teleki Pál.
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rosszabbak az idők, annál több emberséget
kell tanúsítani mindenkinek. De mégis csak
hibáztatni kell azt a r e n d s z e r t , amelyiknek alkotóereje nem szervezett állások betöltésében merült ki s amelyik nem tudott mást
teremteni, csak ideiglenes, de véglegesen
eltiltott állásokat s amelyik a városnak nem
tudott mást szerezni, csak ingyenes munkaerőt. S felmerül természetesen az a kérdés is,
melyik törvény, melyik szabályrendelet, melyik közgyűlési határozat adta meg a város
polgármesterének azt a jogot, hogy fizetésnélküli tisztviselőket alkalmazzon, melyik
jogszabály tette számára lehetővé azt, hogy
állásokat szervezzen, munkaköröket kijelöljön
s elfogadja az ingyen-munkát? A z egyetlen
erkölcsös felfogás csak az lehet, hogy fizessék meg a jól végzett munkát s ne fogadják
el ellenérték nélkül azoktól, akik arra végzetesen rá vannak utalva. De a város vezetősége nem tud mást, csak létszámot növelni,
állást állásra halmozni, alkalmazni a tekintély (olykor tehetséges) ajánlottak s azután
kikerülni azt a problémát, amit a felduzzasztott létszám vet fel.

Hevixiós-bisionsáQOt
a Népszövetség

Gömbös

A két tehertétel közül az egyik tehát lényegesen enyhült, a másik, a személyi kiadások tétele azonban csak azokon a korrekciókon ment keresztül, amelyeket a kormány
kőtelezővé tett, de azzal már nem enyhült,
amit a kormányrendelet kötelezővé nem tett,
csak megengedett S ha most szemünk elé
idézzük a főszámvevő adatait, amivel költségvetési előirányzatát beterjesztette, akkor
kénytelenek leszünk belátni egyrészt azt,
hogy a város vezetői semmit sem követtek
el annak érdekében, hogy a takarékosság
szempontjai ebben a vonatkozásban is érvényesüljenek, ellenben minden tőlük telhetőt
elkövettek azért, hogy a megengedett mértéken s a legnagyobb optimizmussal megvont
teherbíró határon tul növelje, duzzassza, kiépítse és elterebélyesitse az adminisztrációt.
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(Budapesti tudósítónk telefon jelentése.) Gömbös miniszterelnök kedden este dr. A n t a l
István sajtófőnök kíséretében megjelent a Stúdió épületében, hogy a mikrofon előtt elmondja
rádióbeszédét. A miniszterelnököt H I a t k y
Endre igazgató fogadta. Kilenc órakor helyet
foglalt az előadóasztalnál és elmondotta beszédét az ország külpolitikai helyzetéről és a legközelebbi jövő politikájáról. G ö m b ö s Gyula
beszédében a következőket mondotta:

— Magyar Testvéreim! Beszámolómat jöttem
elmondani — kezdte beszédét —, de egyúttal a
legközelebbi teendőkről is kívánok szólani. A
kritika elhallgatott, mert tudta, hogy a nemLehet-e nem komoly kilátás, de halvány
zetnek szüksége van a megbontatlan
lelki
egyensúlyra és ösztönösen érezte, hogy a maremény arra, hogy a város tisztviselői kara
létszámban és munkabeosztásban egyrészt a gyar nemzet csak akkor teljesítheti történelmi
közigazgatás feladataihoz, másrészt a város misszióját, ha egységes célkitűzéssel és egysées akarattal áll Európa keleti kapujában. Amianyagi erejéhez alkalmazkodjék? Jól tudjuk
or az év folyamán többször hangsúlyoztam a
azt, nogy a város, amig csődbe nem jut s
nemzeti függetlenség és állami szuverenitás
talán még azután is, n e m b o c s á t h a t e l
teljes szükségességét, ugy éreztem, millió és
t i s z t v i s e l ő k e t . D e tudni kellett volna millió magyar szív dobbant össze az enyémmel,
azt is, hogy a tisztviselők túltengő létszámámert tudta, hogy csak az a nemzet bír nemzetval szemben nem az e l b o c s á t á s , hanem
közi súllyal, csak az a nemzet méltó jövendőd
a nem alkalmazás
adja az egyetlen re. amely megbecsüli függetlent ge és szuverénitása értékét, azzal akar és tud is élni.
4cézbevehető fegyvert- A város azonban még

f

— Az ut, amelyen elindultam, nehéz, sziklás
és tövises. Voltak, akik tőlem az azonnali és a
gravitális megoldások politikáját követelték és
mert ez nem következett be, sokszor erős birá latban volt részem. Nem szaladtam délibábok
után és lidércfények sem tévesztettek meg.
Olyan időket élünk, testvérek, amikor a lassú,
kitartó és céltudatos munka sokszor szürkének
és színtelennek tetsző szakadatlan
egymásutánja és nem a grandiózusnak és zseniálisnak
látszó, de valójában gyökértelen elgondolások
sziporkázó ötletei vezetnek a célhoz. A á r mány
a lassú, kitartó, céltudatos munka
szakadatlan egymásutánján felépülő stílusát
választotta és most e munka tíz hónapjának
végén nyugodt lelkiismerettel állapithatjuk
meg, hogy ez a munka megteremtette a maga
gyümölcsét. Megteremtette, bár — és ezt sietek
nyomatékosan hangsúlyozni — még korántsem
mondhatjuk el. hogy mindaz, amire vállalkoztunk, el volna érve. Munkánk nincs befejezve
sem külpolitikai, sem belpolitikai szempontból.
Csak
az előkészítés, az uttörés és az akadá-
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lyok elhárításának pionír
végeztük el,

munkáját

de túlzás nélkül állithatjuk, hogy sikerült
előbbre vinnünk a nemzet ügyét.
— Lelki vonatkozásokban a nemzet messze
tul van azon az általános bizalmi krízisen,
amelyben volt, amikor a kormányzást átvettem
a miilt év őszén. Már-már pesszimisztikusnak
volt mondható a hangulat Kormányralépésem
idején. Éhben a lelki állapotban azt tartottam
legelső feladatomnak, hogy visszaadjam a
nemzetnek önmagába vetett bizalmát és jövendő történelmi küldetésének tudatára ébresszem
a magyarság egyetemét.
Külpolitikai tekintetben
a magyar probléma az európai kérdések homlokterébe került A magyar nemzet többé nem
számkivetett, jelentéktelen és számításra sem
érdemes tagja az európai konszernnek, hanem
súllyal biro tényezője az európai politikának
és barátságát Európa leghatalmasabb nemzetei is értékelik. Azok az utak, amelyeket
Rómában, Berlinben, Bécsben,
ismét Rómában

majd

tettem, nemcsak jelentős gazdasági összeköttetéseket teremtettek a magyar munka produktumai számára, de az ország külpolitikai vonalvezetésére is értékes támaszpontokat. A nemzet immár nem áll egyedül az európai és a világpolitikai válság hullámverésében. A magvar igazság szava mind erőteljesebben, mind
sűrűbben hangzik fel a nyugateurópai nagy
nemzétek közvéleményében és a legtekintélyesebb külföldi ténvezÓk, — legutóbb az angol
alsóház 100-nál több tagja — egyre-másra
nyilatkoznak meg a magyar ügy igazsága mellett
— Belpolitikai tekintetben
a hátam mögött levő 10 hónap legfigyelemreméltóbb eredményének azt tekinthetem, hogy
sikerült a nemzet széles rétegeit a nemzeti egység gondolatának és a nemzeti egység eljövetelének szükségességéről meggyőznöm. A nemzet
egyre több és több tagja látja be, hogy csak
akkor tudunk megbirkózni a mai szörnyű viszonyok megpróbáltatásaival, ha széthúzás helyett az összetartás, az cgyenetlenkedés helyett
áz egység és a pártoskodás helyett a kooperáció
utján haladunk előre. A pártök összecsapásai,
amelyek még a közelmúltban is veszélyeztették
a közvélemény nyugalmát, nem haladják tul
a normális kereteket, aminek következtében
olyan parlamenti és parlamenten kivülí atmoszféra teremtődött, amely alkalmas arra, hogy
megvalósítsuk mindazokat a reformokat, amelyeket a fejlődő nemzeti élet követel és amelyek
a n y a k l ó m , a béke, a munka, az igazság és az
egység birodalmát akarják megteremteni a Tisza és a Duna két oldalán.
A gazdaságpolitikai vonalvezetés
tekintetében is jelentős stációkra tekinthet
vissza a kormány, bár ezen a téren volt vállalkozásunk a legnehezebb. Legfontosabb feladatomnak a kormányralépésem idején szinte teljesen megbénult külkereskedelmi relációnknak
újjáépítését tekintettem. Evégből a kormány
helyreállította a normális kereskedelmi viszonyt a legfontosabb piacokkal: Ausztriával,
Olaszországgal, Németországgal, valamint provizóriumot hozott létre a körülöttünk fekvő
országokkal is. A kormány erőteljes és sikeres
küzdelmet folvtatott a költségvetési deficit megszüntetése érdekében, amelyet sikerült is elérnünk anélkül, hogv a nemzet egvetlen jelentős
kulturértékét feláldoztuk volna. Enyhítettük az
adóbehajtási eljárást, nagv lépéssel vittük előre a gazdaadósságok rendezésének az ügyét.
Megállítottuk az indoknélküli gazdaárveréseket és az egyre sorvadó gazdasági élet nekilenditésére jelentős beruházásokat eszközöltünk.
— Bár természetesen még messze vagyunk
attól, hogv a gazdasági és szociális helyzet kedvező alakulásáról számoljak be. azt azonban,
hogy a gazdasági és szociális helyzetben észrevehető könnvebbedés tnnasztalható, feltétlenül
meg kell állapitanom. Nagy feladatok, nagy
munka előestéjén állunk és mindaz, amit a kormány eddig végzett, csak az első és előkészítő
stádiuma volt annak az alkotó és újjáépítő tevékenységnek, amelynek célja kifelé a magyarság nagv központi célgondolatának:
az egyenjogúságnak és a revíziónak elérése,
befelé pedig olyan független, öncélú nemzeti álVam kiépítése.' amely egyforma boldogulást.
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Gandhit szabadon bocsáltották
és Ismét letartóztatták
Szabadságát nem engedi semmiféle feltételhez fflznl

{Budapesti

tudósítónk

telefonjelentése.)

Bombayből jelentik: Gandhit és családját kedden délután elszállították Ahmed-Abadból és
állandó lakóhelyükre, Poonába vitték őket. A
legutóbbi rendelkezések alapián Poonában valamennyiüket

szabadlábra

helyezik,

egyúttal

azonban közlik Gandhival, hogy Poonát nem
hagyhatia el és tartózkodnia kell minden olyan
ténykedéstől, amely kimeriti a passzív ellenállásra való felbujtás bűntettét. Ha nem tesz
eleget ennek az utasításnak, akkor azonnal új-

ból letartóztatják

és kétévi súlyos

miféle

fűzni

bSrtSnre

íté-

lik.
A késő esti órákban érkező jelentések szerint
Gandhi, amikor Ahmed-Abadból visszaérkezett
Poonába és közölték vele, hogy ismét szabad,
kijelentette, hogy szabadságát nem engedi semfeltételhez

és nem hajlandó

abba-

hagyni harcát. Noha a hatóságok megtiltották
neki, hogy elhagyja Poonát, első dolga az volt,
hogy kimenjen a városból, mire a rendőrség
emberei ismét

letartóztatták.

Bécsben folytatják az osztrák-magyar
kereskedelmi tárgyalásokat
Budapest, augusztus 1. Az osztrák—magyar
kereskedelmi
tárgyalásokat
Stockinger
osztrák kereskedelmi miniszter és F a b i n y i
Tihamér részvételével a megbízottak kedden
délelőtt folytatták. Stockinger H e n n e t Lipót
báró osztrák követ társaságában megjelent
G ö m b ö s miniszterelnök hivatalában es vele
hosszabb ideig tárgyalt. Az osztrák miniszter
ezután a földmüvelésügyi minisztériumba ment,
ahol K á 11 a y Miklóssal folytattak megbeszéléseket. Délután Fabinyi és Stockinger Bánhidára utaztak, hogy az erőmütelepet megtekintsék.

Kedden este elterjedt hírek szerint a magyar
—osztrák tanácskozásokat Budapesten nem fe'ezik be, hanem a jövő héten a magyar keres;edelmi delegáció Bécsbe utazik. Előreláthatólag K á 11 a y földmüvelésügyi miniszter is
Bécsbe utazik és ott fejezik be a tanácskozásokat, azokra a pontokra nézve, amelyekben Budapesten nem jött létre megegyezés.
F a b i n y i Tihamér kereskedelmi miniszter
szerdán este szakértők kíséretében Olaszországba utazik a kereskedelmi és gazdasági megállapodásoknak a rögzítésére.

egyforma igazságot és egyforma anyagi és erkölcsi jólétet biztosit a nemzet minden dolgozó
fiának.
— E célkitűzésemnek, amely

világnak, az európai politikának, az együttműködésnek, különösen a gazdasági együttműködésének a lehetőségeit Külpolitikai célkitűzéseink a legkevésbé sem akadályai annak,
hogy többi szomszédainkkal, a kisantant államaival is a béke, megértés és az érdekek kölcsönös tisztelet jegyében rendezzük viszonyainkat.
— Belpolitikai teendőink mérvét a vázolt
külpolitikai feladatok szabják meg, mert nagy
külpolitikai célkitűzéseinket

az elkövetkezendő kormánypolitika
alapgondolatát alkotja, ugyancsak meg vannak
a maga lelki, külpolitikai, belpolitikai és gazdaságpolitikai vonatkozásai. A lelkiek tekintetében a magam részéről ezután is minden rendelkezésemre álló erővel arra törekszem, hogy
ébrentartsam, sőt fokozzam a nemzetnek saját
magába és történelmi küldetésébe vetett bizalmát. Csak a jó és helyes politika tudja a nemzet lelki szilárdságát tartósan alátámasztani.
Tudatában vagyok a jó és helyes kormánypolitika szükségességének. Ezen
feladatoknak és kötelességeknek a realizálása
alkotja a magunk elé tűzött kormányzati tevékenységnek azt a második nagy etapját, amelynek körvonalai az őszkor ujbol meginduló politikai tevékenység során fognak határozott formában kialakulni. A külpolitika eddigi célja a
belátható ideig mindaddig, amig nemzetünkkel elkövetett történelmi igazságtalanság jóvá
nem tétetik, nem lehet más, mint
az igazságtalanság megszüntetése: egyenjogúság és revizió.
— E cél elérése, békés elérése érdekében vetjük latba ezentúl is a nemzet minden morális
erejét. Azt a világtörténelmi szerepet, amelyet
az olaszok hatalmas Duceja az európai béke
megteremtése, a nemzetközi nyugalom és alkotó munka biztosítása terén az elmúlt időkben kifejtett, nemcsak a történelem fogja méltán}'olni, de már a mai kortársak is méltányoljákl Mi, magyarok csak büszkék lehetünk arra,
hogy az ő segítő társai vagyunk egy grandiózus történelmi munkában, amely végső kifejlődésében az európai és emberi érdekek megmentését és ezekkel párhuzamosan a magyar jogok
érvényesülését is fogja eredményezni.
— De szilárdan törekszem arra is, hogy
azt a benső és bizalomteljes viszonyt
amelyet Ausztriával sikerült teremtenünk,
amelynek üdvös eredményei oly szembetűnően
jelentkeznek gazdasági és politikai téren egyaránt, a jövőben még jobban elmélyítsük. Ebbeli törekvésünkben azonban
ne tévesszük szem elől azon nagy érdekeket sem, amely bennünket Németországhoz fűznek
és amely érdekek azt írják elő számunkra, hogy
talál juk meg és ápol juk e hatalmas birodalommal is. amely mindig számottevő tényezője a

Í

csakis nyugodt békés, kiegyensúlyozott belpolitikai atmoszférában
lehet szolgálni. Evégből kl akarom küszöbölni
a közéletből mindazokat a zavaró momentumokat, amelyek a nyugodt, normális, organikus
politikai fejlődés kerékkötői.
Meg fogjuk" alkotni a titkos választójogot — mondotta ezután Gömbös —,
ele vigyázni fogunk arra. hogy e nagyfontosságú alkotmányreform ne járjon
a nemzeti érdekek csorbulásával.
At fogjuk szervezni a központi és helyi közigazgatást a modern közigazgatási és népgondozási elveknek megfelelően és a közigazgatás
teljes politikai pártatlanságának biztosításával. Intézményesen biztosítani akarjuk és fogjuk a közéleti tisztaságot. Megszüntetetjük
mindazokat a visszásságokat, amelyek egyes
állások és jövedelmek aránytalan megoszlása
miatt joggal hívják ki a közvéleménv kritikáját.
— Gazdasági és szociális tekintetben is lépést kívánunk tartani azon követelményekkel,
amelyeket a mai nehéz viszonyok rónak a kormány vállaira. Rendezni fogjuk a gazdaadósságokat, de erre irányuló törekvésünkben szigorú figyelemmel leszünk arra, hogy a rendezés ne érintse az ország egészséges hitelszervezetének teljesítő képességét. Tovább építjük
külkereskedelmi kapcsolatainkat és áldozatokra
is hajlandók vagyunk, hogy mezőgazdasági
terménveinknek piacot szerezzünk. Törekszünk
külföldi adósságaink becsületes rendezésére, de
a nemzet életerőinek a veszélyeztetése nélkül.
Megkezdjük a telepítés nagy problémájának a
megoldását. Jelszavunk marad a régi: a munka. a becsületes munka megbecsülése és megvédése.
— Magyar Testvéreim! — fejezte be beszédét
a miniszterelnök. Eddigi kormányzati munkásságunk megerősítette bennem azt a hitel,
hogy önfegyelemmel, szervezetten, hősi akarattal, nemzeti öntudattal áthatott kötelességteljesitéssel nemcsak feltétlenül leküzdjük az elénk
tornyosuló nehézségeket, de egyengetjük
az
utat a magyar érdekeknek igazságos és méltányos érvényesülése felé. Ebben hiszek alázatos keresztén magyar lélekkel.
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Hármas
öngyilkosság
a
Rószsa-uccában

A nagy nyomor,
a kifizetetlen
ödzbér
miatt
s z é n g á z z a l meamérgezte
magái,
házastársát
gyermekét
— Kovács
megfialt,
Tarl Máriái
életveszélyes
állapotban
vitték be a

Kovács
Sándor
és
ötHónapos
és
gyermekét
kórházba

(A Délmagyarország
munkatársától.)
A fel- né ijedten és sopánkodva meséli a történteket.
tővárosi temető mellett elhúzódó Rózsa-ucca
— Itt laktak Kérem — mutat a lezárt ajtóra
18. szám alatti ház elé kedden reggel egymás- —, az első lakásban, már egy esztendő óta. J ó
után három autó érkezett. Az egyikből n rendnépek voltak, nem volt ve.lük semmi bajom,
őri bizottság tagiai szálltak ki, a másik autó még most sem, hogy
ft mentők kocsija volt, a harmadikon a halotta juliusi bért, 18 pengőt nem tudták kitzállitók érkeztek. Kovács Sándor román szökött katona széngázzal
megmérgezte
magát,
fizetni.
vadházastársát.
Túri Máriát és 5 hónapos IstNem volt m á r utóbb egy fillérjük sem, csak
ván nevű.
kisfiát...
száraz kenyeret ettek, ha ugyan tudott o SánAz egyszoba-konyhás lakás ajtaja feltárult dor néhány fillért keresni a piacon. Az asszony
a rendőrség előtt. Nehéz vasalószénszag tódult mindig mondta, fogy öngyilkos lesz, utóbb már
ki az udvarra és keveredett el az augusztusi
a férfi is emlegette, de senki sem hitte, hogy
levegővel. A magasra vetett ágyon megüvege- megteszik. De hát bizony éheztek és volt egy ötsedett szemmel, eltorzult arccal feküdt Kovács
hónapos gyerek, akit táplálni kellett volna.
Sándor. Mellette a kisfiú hörgött, a földön pe- A férfinek régóta nem volt állása. Valamikor
dig Turi Mária feküdt eszméletlen állapotban. fuvarozott, volt kocsija, lova, de a fuvar nem
Kovács Sándor halott volt, mire a bizottság ki- ment, a kocsit, lovat el kellett adni. Az a kis
érkezett. ö t halottszállító kocsiba tettét, gyerpénz, amit értük kapott, hamar elfogyott, mert
mekét és Turi Máriát a mentők vitték el a köz- adósság is volt bőviben. Jártak a nyakukra,
kórházba.
hogy fizessenek, de senkinek sem tudtak adni
egy fillért sem. Megtörtént kérem, hogy
A rendőri bizottság megállapította, hogy

hármas öngyilkosság történt,
még pedig valószínű, hogy a házastársak közös
akarattal akarlak a halálba menekülni a gyermekkel eauütt. A konvha földién
megtalálták

a vasalószénből
«uáglvát

napokig nem ettek meleg ételt, egyebet se igen.

az asszony egy pillanatra sem « i n eszméletre.
Egyes jelekhői arra lehet következtetni, hogy
nem közös öngyilkosságról
van szó. A Délmaayarország munkatársa megállapította, hogy
Kovács Sándor
kettős családi életet élt.
A Szentistván-téren volt egy özvegyasszony
ismerőse, akitől szintén született egy gyermeké.
A gyermek ugyanolyan korú, mint a Pistike,
akit magával akart vinni a halálba. K-ovács
Sándor néha két-három napig sem tért haza
a Rózsa-uccai lakásába, valószínű, hogy ezalatt
a Szentistván-téren, a másik családjánál időzött
Keddre virradó éjszakán is, amikor a tragédia történt, éjfél után két órakor tért haza. Valószínűnek látszik, hogy feleségét fel sem költötte, h a n e m megrakta a máglyát és lefeküdt
— meghalni. Hogy az öngyilkosságnak m i lehetett az oka, azt nem lehet pontosan tudni,
de valószínűnek látszik, hogy

elsején kiköltözik a nemfizető lakó.
Tóthné elsejére ki is adta a lakást másoknak.
Az u j lakó kedden reggel megjelent a bútorral. hogy elfoglalja a lakást.
— Kovácsék még alusznak — fogadta őket
Tóthné, kis nehezteléssel a hangjában, mert
szerette volna Kovácsékat már kivül látni a
kapun. Odament az ajtóhoz és zörgetett:
— Kelljenek fel, itt az u j lakói — kiáltotta
be a háziasszony, azonban Kovácséknál senki
sem mozdult.
— Gyanús volt a dolog — mondta tovább
Tóthné — rendőrért szaladtam. Addig az egyik
szomszédbclí fiatalember bekukucskált az ablakon hozzájuk és meglátta Kovács Sándort az
ágyon, mellette, a földön, feleségét...
Akkor
mar tudtuk, hogy mi történt...
Most lepecsételték a lakást, aztán talán két hétig sem nyitják fel. A sparherd meg benn maradt, most
nem tudunk min f ő z n i . . .
Kovács Sándor holttestét beszállították a törvényszéki orvostani intézetbe.

vádol* röpi rfl t Szeged Állásfoglalásáról — Pálly polgánnesferhelyettes: „A Táros
nem foglalt állási sem a famonopóllum ellen, sem mellette*'
(A Délmagyarország munkatársától.) Hódmezővásárhelyről feltűnő tartalmú nyomtatványt küldtek szét szerdán az országba. A
nyomtatvány igen élesen foglal állást a tervezett tüzifanionopóliummal szemben és bőven
foglalkozik Szeged és Debrecen városoknak a
famonopólium ügyében történt állítólagos állásfoglalásával. A brossura, amelyet F r i e dI a n d e r Henrik irt alá, a következő cimet viseli: „Debrecen és Szeged városok polgármestereit beugrató vigécek a tüzifamonopólium mellett való állásfoglalásra bírták és emiatt interpellációk raja van készülőben."

A röpirat
a következőket mondja:
„Ismeretes az egész ország fogyasztó közönsége előtt, hogy milyen ádáz harcot folytatnak
a kormánynál egyes érdekeltségek a tüzifamonopólium megszerzésért. Ezt a zsíros üzletet, a
Rottmann—Bottlik-féle társaság és az úgynevezett Pán szeretné elsősorban magának biztositani. A Pánnak néhány fővárosi tüzifanagyvállalat (a Winter Hermann rt., Vágó Rezső,
Alberti Ervin, Hönig Mór, Földes Ede és Vuk
M.) a tagjai. Az érdekeltek most is erősen dol-

A feltárcéatáb'ás Boros Miksa
cég

14 nanos nyári vására
olead
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Kovács Sándor mérhetetlen nyomora
miatt dobta el magától az életet.
A Délmagyarország munkatársa meglátogatta a Rózsa-uca 18. számú házat, amely olyan
szomoru és szegényes, hogy szinte elbújik egy
rozzant kerités mögé. A temetőre néző ablakok
voltak Kovácscké. A háziasszony, Tóth József-

Kovácsék nem tudtak lakbért fizetni, Tóthné
nekik a lakást.
Kovács tudomásul vette a felmondást, de tizenötödikén nem mozdult. Tizenötödikén két.
tanú jelenlétében ismét felmondott a háziaszszony és ugy volt, hogy
m á r a m u l t elsején felmondta

Tilzifamonopólium ?

rakott

amely egész éjjel égett és árasztotta magából
a halálos gázt a szobában alvók felé. Kovács
Sándorék egy csomag vasalószenet vettek, annak a segitsegével akartak meghalni. A konyhaajtót, mely a szobába vezetett, kinyitották,
a többit rábízták a fejlődő gázra, amely azután
meg is tette a magáét.
Az öthónapos gyermek aránylag a legjobb
állapotban volt, amikor felfedezték az öngyilkosságot, de életben íaradásához csak kevés
remény van. Hasonló a helyzet Turi Máriánál
is, aki halálvergődésében
lezuhant az ágyról
és olt feküdt a földön, közvetlenül a csipkés
függönnyel takart kisablak előtt. A nzottság a
helyszíni szemle után lepecsételte a lakást és
benne a sárgaszínű puhaiabutort, amelvet Turi
Mária vett akkor, amikor összeköltözött Kovács Sándorral.
A közkórházban Turi Máriát és a kisfiát
egymás mellé fektették. A vizsgálóbíró megkísérelte kihallgatni az anyát, hogy megállapítsa
az öngyilkosság hátterét, de

A házbért sem tudták fizetni, pedig nekem is
kell a pénz. Éppen tegnapelőtt hozták a cédulát, hogy 90 pengőt kell adóba fizetni. Miből
fizessek, ha a lakó sem fizet? . . .
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ozzált a terepet, mert az a feltevés vezérli
ket, hogy a közönség ellenállása gyöngülni
fog és addie kell a vasat verni, mig az meleg.
Figyelmen kivül hagyják azonban azon körülményt, hogy a közönség átlát a szitán. A monopólium hihetetlenül megdrágítani készül a
tűzifát, igér, felcsap a termelők jóakaratú mecénásának és kilátásba helyezi, hogy megsegít!
a magyar erdőtermelőket. A termelők azonban
egyre-másra visszautasítják őket."
„Az egész magyar erdőbirtokosság — folytatja a röpirat —, felháborodással fordul el a
fenti tervtől, amely minden eszközzel magához akarja ragadni a tüzifamonopóliumot és
most a monopólisztikus terveknek egyenként
akarja az erdőbirtokosokat megnyerni és gyűjti
az egész országban az aláírásokat."
A következőkben
Szeged és Debrecen állítólagos állás foglalásával

foglalkozik a nyomtatvány:
„Annál inkább nagy megütközést keltenek a
gazdasági életben Szeged városának és Debrecen városának a monopólium ügyében a legutóbbi napokban történt állásfoglalásai — irja.
Ezen városok polgármesterei ugyanis a monopólium űgvében agent-provocateuröknek lettek áldozatai és most olyan nyilatkozatokat írtak alá, hogy a monopólium életbeléptetését
közérdekűnek tartják, holott ezen városok egész
kereskedelme és fogyasztó közönsége a legélesebben tiltakozik minden olyan kísérlet ellen,
mely ezen fontos közfogyasztási cikknek, a tűzifának egyedárusitása útján való megdrágítását célozza.
Mint hirlik, ezen ügyben a legélesebb harcot
fogják megindítani az érdekelt körökben nevezett városok polgármesterei ellen, akik nem
kérték ki közgyűléseik határozatát. Szeged városnál maga az Ipar és Kereskedelmi Kamara
elnöke tiltakozott ezen eljárás ellen — fejezi be
a nyomtatvány — és a tiltakozást számos interpelláció fogja követni, mert nem kétséges,
hogy a közönség felháborodása nyomán a történt nyilatkozatok az illető városok közgyűlésein még nagy vihart fognak támasztani".
A röpirat szegedi vonatkozásairól a Délmagyarország munkatársa

dr. Pálfy József polgármesferhelyetfes
O

Siessen vásárlásaival, mert ezek az árak csak
a raktári kész'elekre vonatkoznak

nyilatkozatát kérte. A polgármesterhelyettes a
következő nyilatkozatot tette:
— A leghatározottabban meg kell cáfolnom
a nyomtatványnak azt a részét, melv Szeged
városának a faügyben történt állásfoglalását
emliti. Semmiben sem foglaltunk állást, sem
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mindenütt,
Csak ezzel mosson.
k ö r ú t 53. sz.

A tanárok nehéz helyzetével kezdtük, általában sajnálni valók Ők, mikor kegyelmei
gyakorolnak mindenféle befolyásra, — mert
hogy vizsga előtt a legkönnyelmübb szülő is
roppant élénken kezd érdeklődni a csemetéje
dolga után.

ban. A főügyész megnyugtatott, hogy aláírhatom a nyilatkozatot, mert az semmiféle formában nem jelent állásfoglalást. A bank tisztviselője egyébként is azzal kérte az én aláírásomat, hogy a város hatósága is adjon súlyt a kívánságnak, miszerint a földművelési kormányzat mielőbb vegye tárgyalás alá a nagyfontosságú faügyet.
— Hogy Debrecenben mi történt, arról nincs
tudomásom, — mondotta ezután a polgármesterhelyettes —, de kijelenthetem, hogy a város egyáltalán nem is kíván részt venni a fa-

Azért merem eseménynek nevezni, hogy tudok egy szegedi tanárról, aki meglágyult
ugyan a nagy rimánkodásra, valóban, nem
akarta „tönkretenni" tíz hónap lustáit s azt
mondta a végén.

Propaganda ide, propaganda oda, a mosó
Ttg~w
szappanok közt mégiscsak legiobb a
K é s z í t i V i G H F E R E N C , T i s z a L a j o s
a fanionopólium ellen, sem pedig mellelte.
Mindössze annyi történt, hogy nemrégiben felkeresett a hivatalomban az egyik szegedi bank
tisztviselője és azt kérte, irjalc alá egy nyilatkozatot. Á nyilatkozat, melyet előttem már
számosan aláírták, felterjesztés volt a földművelésügyi miniszterhez és azt kértük benne,
hogy a fattgyet, ezt a fontos kérdést mihamarább vegye tárgyalás alá.
— Istmétlem, hogy az általam aláirt nyilatkozat, semmiféle állásfoglalás sem volt a famonopőlium ügyében. Mégis, amikor a nyilatkozatot először elolvastam, kételyeim támadtak,
hogy mint a város hatóságának jelenlegi vezetője, aláirhatom-e? Ezért óvatosságból bekérettem magamhoz S i m k ó tiszti főügyészt és
az ő véleményét is kikértem az aláírás dolgá-
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Ezt

gunk használjuk fel a hivatalok és
nyeink helyiségeinek fűtésére.

intézmé-

A fflu akácfadoronggal
agyonverte édesapját
Kegyellen gyilkosság Alokházán

(A

Délmagyarország

munkatársától.)

Teg-

nap este Atókháza 1Í59. szám alatt kegyetlen
gyilkosság történt. Kirí Ferenc 39 éves fiatalember doronggal agyonütötte édesapját, Kiri
Sándor 58 éves szatócsot. A gyilkosságot heves
szóváltás előzte meg, a fiu jetkapott egy akácfadorongot

és azzal

apjára

támadt.

Néhány

erős ütést mért az apja fejére, amitől Kiri megtántorodott és a földre rogyott. Hozzátartozói
gyorsan orvost hívtak, de mire az orvos megérkezett, Kiri Sándor már halott volt.
A dorongütések szétzúzták

a koponyáját.

A

gyilkos fiút még az éjszaka letartóztatta a
rendőrség és vallatóra fogta. Kirí Ferenc tagadta,

hogy szándékában

állott

megölni

az ap-

BUKÁS HELYETT
PÓTVIZSGA
Abhan a harcban, amely örökké tart a tanár
és a diák között, a tanár helyzete a nehezebb,
akármit is mondjanak ifjú pajtásaim, ö kötelezettséget vállalt, hogy beleönti a makacsul
kemény koponyákba az évszámra előirt tudást
s ha nagyon silány eredményt ér el, könnyen
kereshetik benne is a hibát.
— Pikket kötött rám a tanár url — hallani
még most is, ám csodálatosképpen soha jó
diáktól.
Megesett számtalanszor, hogy nekem is panaszkodott valaki.
— Mindig tudtam mindent, mégis megbuktam. Személyeskedés az egész.
— Egyszóval tisztában vagy az anyaggal.
— Tisztában.
— Akkor rendben van, fiam, a kedvedért
rendezek egy kis cirkuszt. Megkérem a főigazgatót, hogy delegáljon egv bizottságot, amely
téged újból levizsgáztat. Csupa idegen iskolabeli, elfogulatlan, tanár legyen benne. Meg
muszáj tennie, hiszen az eseted szó szerint is
iskolapéldája a csúnya üldöztetésnek. A saját
szavaitokkal élve: majd szorul az a tanári
Hát ehhez a próbához sohasem tudtam eljutni, mert ifjú pajtásom mindig könyörgésre
fogta a dolgot.
— Bácsi, ne tessék... azok a tanárok képesek még rá, hogy összetartanak. Hagyjuk
most már.
Mit csináljon az a szegény tanár, mikor akaratlanul is ereznie kell egy részt a szemrehányó panaszokból, amely szerint évenkint u jabb
rajok kerülnek diplomával az életbe, ám az
elhelyezkedés reménye nélkül.
— Sok csacsit engedtem át, pedig nem érdemelte meg. Szóval ludas vagyok a dologban.
A régi időkben jóformán nem volt állásnélküli ember s aki nem boldogult diákkorában a szabványos iskolákban, ellátogatott valamelyik fogalommá vált, nyilvánossági joggal felruházott, intézetbe. Herczee Ferenc jóformán semmit sem torzított, mikor megírta,
hogyan tett érettségit a léhaság mintaképe, az
egyik Gyurkovics-fiu.
— Mit tetszik mondani? — szóllak ezeken

— Rendben van, megadom a hármast, de tessék megígérni, hogy szeptemberben elhozza
a fiát pótvizsgára, mintha megbukott volna. Ez
komoly tanulást jelent az egész nyáron, pótlását a mulasztásoknak, ezzei tartoznak nekem.
Igaz, megeshetik, hogy nem jönnek, módjukban áll. Aipire azonban előre azt felelem, hogy
találkozunk a jövő tanévben is.
Olyan ritka derék, kifejlesztésre érdemes
emberi cselekedet ez, hogy szinte sajnáljuk,
amiért nem írhatjuk ki a tanár nevét is. De
esetleg bántónak venné az ő szerény magábavonultsága s főleg érzékenykednének az érdekeltek. Az érzékenység pedig olyan furcsa
holmi, hogy többnyire az van megsértve, aki
ludasnak erzi magát valamiben.

Duplaerös zöld ugorkás
tlvegel

nagyon

olcsón

árusít

ját. Elmondotta, hogy az édesapja valósággal
zsarnoka

volt a háznak,

mindenkivel

gorom-

báskodott és az egész háznépével kegyetlenül
bánt. Senki sem szerette odahaza, mindenkit
elvadított magától. A fiu szerint az öreg kezdte
a veszekedést, ö azért kapta fel a dorongot,
hogy megveri vele az apját, de nem állott szándékában megölni édesapját.
Kihallgatta a rendőrség Kiri Sándor családiának többi tagját, akik szintén azt vallották,
nogy zsarnokoskodott az öreg szatócs és emiatt
a családban napirenden voltak a veszekedések.
A nyomozás foljrik, mert a rendőrségnek az
a gyanúja, hogy Kiri Ferenc szándékosan ölte
meg édesapját.

EDÉNYCSARKIOK
T i s z a Ca/os

körút

38.

Gazdaperek
a zöldelőlegek körül
(A Délmagyarország

munkatársától.)

Hetek-

kel ezelőtt Szeged környékét ügynökök lepték el és zöldelőlegeket kínáltak a gabonára.
A gazdák nagyrésze felvette az előlegeket; a
búzáért 5—7 pengős előlegeket adtak, a rozsért
4.50—5 pengőt, árpáért pedig alig 3 pengői fi-

elyeken. Hogy ön nem teszi le az érettséa hel
hogy
git? Azért is megmutatjuk,
„
„ leteszi, hiszen
tisztelt szülője nem hiába deponálta a szörnyü summákat.
— Akármit kérdeznek, nem felelek.
— Uram, ön egy bölcs! Mennyi
érné a világot, ha sok kérdés válaszolatlanű
maradna! Egyébként, teszem azt éppen a történelem tele van sok olyan dologgal, amiről
jobb hallgatni.
A vizsgán aztán feltette a tanár a kérdést,
nyomban válaszolt is rá maga, csak a végén
kérdezve meg.
— Ugyebár, így tetszett gondolni?
— Az utolsó betűig.
Még képviselő is lett az egyik hires magánintézet tulajdonosa. Azt hiszem a bukott, meg
a rossz diákok választották meg hálából, már
pedig az olyan kontingens, hogy a leghatalmasabb kerület is szükkörü bizottság hozzá képest.
Hála Istennek eltűntek a világból ezek az
iskolák. A „Feketé"-re is, — amelynek anyagi
ügyeit a\Newyork-kávéházhan bonyolították
le, csak a legöregebb iskolakerülők emlékeznek, a Rőserék esete pedig tán még nem is
jogerős. Ha bármikor megkívánták a szelekciót, sose volt annyira a helyén, mint ma, amikor tanultabb, derekabb,
kötelességtudóbb
nemzedékre van szükség, hogy helyrehozzanak
mindent, amit az öregek elrontottak.
Ezért nézzük elfátyolozott kedvvel az értesítőket, milyen ritkaság a tiszta jeles és mekkora szürke területeket borítanak be a hármasok és négvesek! A hármas kalkulus egyébként sem fedi mindig azt az eredményt, amit
jelentenie kellene.
— Lerimánkodták! — mondja a másik diák,
már pedig senki sem klasszifikál olyan hajszálfinoman, mint az iskolatárs.
Lerimánkodták, mert ha sorsára engedik,
négyes lett volna belőle. Hogy melyik tárgyból
az se mindegy. Régi pedagógustól hallottam,
hogy mennyiségtanból és mértanból tulajdonképpen vagv jelest, vagy elégtelent lehetne
csak adni. Középút nincs.
— Nem lehet egy kiszámítást „körülbelül"
elvégezni, mert így dőlnek össze a házak, szakadnak le a hidak és roppannak meg a vasúti
sínek.

zettek az ügynökök, akiknek gondjuk volt arra is, hogy kötlevelet írassanak alá a gazdákkal.
Most, amikor megkezdték a cséplést a szegedi határban, a zöldelőlegeket nyújtó ügynökök sorjában felkeresik a gazdakát, hogy a
lefoglalózott gabonát elszállítsák. Sok helyen a
szállítás is a gazdákat terheli és éppen most, a
legszorgosabb nyári munka idején követelik az
ügynökök, hogy a gazda a vasúthoz expediálja
a gabonát.
A szegedkörnyéki gazdáknak kifizetett alacsony zöldbuzaelőlegekről legutóbbi szegedi
utja során tudomást szerzett Kállay
Miklós
földmüvelésügyi miniszter is, aki figyelmeztette a gazdákat, hogy az 1930. évi Xll.-ik törvénycikk intézkedese szerint nem kötelesek a
lefoglalózott
ha a foglaló

gabonát átadni az
ügynököknek,
és az uj buza között tetemes a d" •

ferencia. A szegedi gazdák a mai kilátások 1 "•zött túlságos kevésnek tartják a zöldelőlege .1.
Számosan
közülük
megtagadták,
hogy a julius előtt lefoglalózott aibonát
beszállítsák,
illetőleg csak annyit szállítanak,
amennyi
a felvett előlegnek megfelel, a mostani
búzaárakat

véve figyelembe. Több gabonakereskedő van érdekelve a zöldhitelezéseknél és most erélyesen
követelik a gazdáktól, hogy a kötlevél szerinti
mennyiséget szállítsák le. A gazdák azonban
erre nem hajlandók, sőt több eset van, ahol
pert indítanak a zöldhitelt nyújtó ügynökök
ellen. Néhol ugyanis ugy akarták kijátszani a
rendelkezéseket, hogy a gazdákkal magasabb
összegekről szóló elismervényeket írattak alá,
mint amennyit valójában kifizettek a lefoglalózott gabonáért. A zöldhitelezések nyomán
most számos per keletkezik a szegedi járásbíróságon.

magas árat fizetek elavult villanycsillárlaiírt,
ha nálam cseréli be újjá.
«1

Rosner József S T Í L X

munkákat a Magyar Mérnök és EpUfiszeqylet
szerelési szabványán készítem. Rádiók 6-12-18
havi részletre. Tisza Lajos k. u- 39. Tel. 14-68.
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1933 augusztus 2:

Fényképezőgépek,
filmek,
legolcsóbbak
lemezek
Sandbergnél,

Széchenyi tér

17.

Szélcsend a paprikafronlon
Az elmúlt napok ismeretes izgalmas eseményei után látszólagos nyugalom uralkodik a szegedi paprikafronton. A nyugalmasabb hangulat
oka az, hogy Kállay földművelési miniszter
tanyai körútja során — látva az érdekeltek
tiltakozását a monopóliumos megoldás ellen
— kijelentette, hogy a tervezet kérdésében
még nincs kialakult állásfoglalása és a szövetkezetet, vagy a paprikaközpontot csak akkor valósítja meg, ha azt a termelők többsége határozottan kívánja. Az érdekeltségek tiltakozását
csak fokozta az a titkolódzás, amelynek leple
alatt akarták létrehozni a szövetkezetet anélkül,
hogy termelők állást foglalhattak volna, illetve,
hogy gyűlésüket engedélyezték volna.
Az erdekeltek, különösen a termelők, kikészitők és malmosom nem titkolják, hogy bizalmatlanok egy olyan tervezettel szemben, —
amelyet néni ismernek. A legutóbbi szegedi
paprikaértekezleten a minisztériumi szakreferens, dr. Ráday Gyula miniszteri tanácsos ismertette a rendelettervezetet, de nem mutatta
be a tervezett szövetkezet alapszabályait. Az
érdekeltek lényegbeli és gyakorlati módosításokat kívántak, mert szerintük az előadott rendelettervezet egyes pontjai elfogadhatatlanul
sérelmesek, de ezenkívül a gyakorlati élet jelentős pótlásokat is kíván. Egyhangúlag sérelmezték. hogy a létesítendő szövetkezetet a
gyógynövényforgalmi iroda intézkedési hatáskörébe akarnák utalni, holott ezzel az intézménnyel szemben bizalmatlanok. Az érdekeltek szerint a növényforgalmi iroda működésének egyik jelentős ténye az volt, hogy a paprikavizsgáláti dijakat mind feljebb és feljebb
emelte. A felszólalók valamennyien hangsúlyozták, hogy nem lehet egy kereskedelmi hivatásu szervezetet, amelynek
gyors és a késedelmet
nem

éltető
tűrő

eleme
a
intézkedés,

bürokratizálni oly módon, hogy a vállalat minden lélekzetvételehez a növényforgalmi irodától
kelljen engedélyt kérni. Homályban maradt
még az a kérdés is, hogy hol lesz a szövetkezet
székhelye. Erre nem lehetett felvilágosítást
kapni, mindössze a rendelettervezet árulja el
itt-ott, hogy Szegeden és Kalocsán csak — kirendeltség lesz. Az érdekeltek ez ellen egységesen és határozottan tiltakoztak, mert semmi
körülmények
súlypontját

között sem
akarják
Szegedről
elengedni,

a
paprika
de ezenkívül

5.

Szerdán nyitják meg a gödöllői jamboreet
Gödöllő, augusztus 1. Szerdán nyitják meg a
gödöllői világ jamboreet. Délután félötkor 25—
30.000 cserkész jelenlétében a kormányzó nyitja meg a világtabort. A gödöllői állomásra egymásután érkeznek a külföldi csapatokat hozó
vonatok. Szinte percenkint futott be egy-egy
külföldi csapat. Minden csoportot cserkészzenekar kisért táborhelyére. Az állomáson rengeteg az érdeklődő, nagy a sürgés-forgás. A
keddi napot az angolok 2100 főnyi csapatának
érkezése nyitotta meg. Kitűntek közülük a fekete sudárii fiuk és az apró ceyloniak. Utánuk
a dánok és svédek érkeztek, majd az osztrákok.
A román és holland cserkészek érkezésével a
legtöbb csapat megérkezett, most már csak az
elkésett fecskéket várják.
A jamboree üzletvárosában nagy a forgalom. Mindenki igvekszik valamilyen emléket
beszerezni. A legtöbb tárgy csere utján kerül u j
gazdához. Minden cserkész hozott magával haza iabeli apróságot, amit a táborban igyekszik
más országbeli emlékekre becserélni. Nagy feladat elé állítják a tömegesen érkező cserkészek
a tábor élelmezési csoportját. A nagy forgalom dacára nincs semmi fennakadás, a tábor a
legnagyobb rendben várja az ünnepélyes meg-

A misoöMelei r a b l ó f á t n a d ó
felbuitással vádol egy szegedi leányt
Molnár Istvánt beszállították az ügyészség fogházába
(A

Délmagyarország

makói

tudósítójától.)

Részletesen beszámolt tegnap a Délmagyarország arról a véres rablótámadásról, amelyet
Püspökielén Játsó Döme gazda házában Molnár (Bagi) István makói foglalkozásnélküli
fiatalember követelt el. A vakmerő betörőt, aki
az álmából felriadt gazdát fejszével támadta
meg, feleségére pedig két csapást mért, kedden
délben szállították be megvasalva a szegedi
ügvészség fogházába.
A vézna fiatalember, akit Makón egyideig
mint futballistát is jól ismertek, a szegedi rendőrségnek is munkát adott, mivel makói kihallgatása során — egy szegedi
leányismerősét
nevezte meg felbujtóul. Molnár (Bagi) István
Szegeden szolgált 1931-ig és ezidő alatt kötött
nőismeretségei közül egyet mindmáig fenntartott. Ez a Manci nevü ismerőse szerinte tudott
állítólag arról, hogy a több mint egy esztendeje
munkanélkül lévő Molnár hogyan szerzett az
utóbbi hetekben pénzt. Sőt, amikor az idős
Gréczi-házaspár kifosztása után Szegedre utazott és a zsákmányolt 75 pengő 50 fillérből ru-

Evezősök!
TRÉNINGRUHA
minden színben kapható

H A B S E L Y E M B L U Z
gyönyörű

színekben
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hát, cipőt, inget és sapkát vásárolt és Maneinak
semmit sem adott, a leány biztatta volni. hogy
most már Püspökielére ránduljon ki, ott j ó i
módú gazdák laknak, akiknél könnyen szerezhet pénzt. Molnár vallomása szerint egyenesen
a leány

biztatására

ment

Püspökielére

és azo-

kat a házakat kémlelte ki, amelyeket a leány —'
aki valamikor Püspökielén volt alkalmazásban
— megjelölt neki.
Molnár Istvánnal a tegnapi napon a makói
detektívek bejárták a:: utóbbi időben Makón elkövetett összes betöréses lopások
színhelyét,
azonban csak a m á r eddig elvállalt két betörést sikerült reábizonyitani. Megmaradt Molnár
amellett, hogy csak juniusban kezdett hozzá a
tolvajlásokhoz, előbb a véletlen nyújtotta alkalom folytán, később határozott szándék, m a j d
a legutolsó esetben előre megfontolt szándékkal.
A püspökielei merénylet áldozata, Játsó Döméne kedd délutánig "eszméletlenül feküdt a
makói közkórházban. Állapota valamivel javult.

Négy kivéqzés Altonóban

lehetetlennek tartják, hogy minden csekélységért, ami a gyakorlati üzletvitelben előfordul, Budapestre kelljen szaladni.
így aztán érthető, hogy az érdekeltek félnek
az előttük még ismeretlen módon való megvalósítástól most már annál is inkább, mert a
néhány nap előtti paprikaértekezleten, amikor
aggályaikat részletesen kifejtették és nézeteiket
órákon keresztül hangoztatták, az elnöklő Ráday miniszteri tanácsos mindezeket figyelembe
nem véve, állandóan az eredeti rendelettervezetet jelentette ki elfogadottnak. Ilyen körülmények között dr. Ráaayval szemben, aki a
növényforgalmi iroda igazgatója, bizalmatlanság nyilvánult meg különösen a termelők és
kikészitők körében. Valószínűnek látszik, hogy
a földművelésügyi miniszter a paprika szövetkezeti rendelettervezet újra való letárgyalását
rendeli el és az uj tárgyalás levezetésére az
érdekeltségektől távol álló egyént küld ki. Ezen
az u j értekezleten tényleg kialakulhat majd a
paprikások tényleges hangulata és állásfoglalása.

nyitást.
A cserkészvilágtáborozás vezetősége kedden
délelőtt bemutatta a sajtó képviselőinek a gödöllői cserkésztábort. Ügyanakkor, amikor az
újságírók Gödöllőn voltak, futott be az angol
cserkészek két különvonata. A hét altábor területén, ahol B a d e n P o w e l sátora áll, fogadta
gróf T e l e k i Pál táborparancsnok az újságírókat. Teleki köszönetet mondott a sajtónak
szeretetteljes támogatásáért és azért a figyelemért, amelyet erre a nagyjelentőségű nemzetközi, de mégis elsősorban magyar ügyre fordít. Az újságírók ezután megtekintették az
északi tábor nagy részét. Nagy sikert arattak
a sziriai, lengyel, magyar és tót cserkészek táborai, nagy tetszéssel szemlélték az orosz menekültek táborát és az üzletvárost. A sajtó képviselői ezután szétoszlottak a táborban és megnézték annak minden részletét.
Lord B a d e n P o w e l 1. a világ főcserkésze
kedden Budapesten megtekintette a mezőgazdasági muzeumot, meglátogatta
Bethlen
István grófot, József főherceget, majd délben
gróf Teleki Pál látta vendégül. Délután gépkocsin a kormányzónál tett látogatást, ezután körsétára indult a gödöllői táborban.

háztartási és mészáros, kedvez® fizetési feltételek mellett leffolnsóbban beszerezhetők
18
F e k e t e N A n d o r Koaanth t . s q q t r ü l 18. Tel. 20—72.

Róma nanv dísszel várja
Balboékaf
(Budapesti

tudósítónk

telefonjelentése.)

Ró-

mából jelentik: Rómában már megkezdődtek
az előkészületek az olasz atlanti flotta fogadtatására. A fogadtatás méltó lesz a teljesítményhez. Balbo tábornok repülőgépei a Tiberis torkolatánál szállnak le. Tekintettel a Tiberis
meglehetősen szük torkolatára és a leszálló repülőgépek nagy számára, minden helyet kihasználnak és pontosan beosztják a kikötőt,
hogy melyik gép hol száll le. Különböző színűre díszített gőzösök mutatják az egyes repülőgépeknek a leszállás helyét. Ezek a gőzösök
szállítják majd partra a leszállás után a legénységet. A parton Mussolini,
a kormány
tagjai, a hatóságok és a diplomáciai testületek
fogadják a hazatérő pilótákat. Az első hivatalos üdvözlés után, Balbo és társai nyitott autókban vonulnak be Rómába.

Berlinből jelentik: A hivatalos porosz saitószolgálat közli, hogy kedden reggel Altonában
kivégezték a különbiróság által két nemzeti
szocialista rohamosztagos meggyilkolása miatt
halálra itélt négy kommunistát: Lűtgraset, Müllert, Wolff Károlvt és Tesch Sándort.
1 le g g d z I s z a p D o n .
1 leg elsőrendű
xstr

ftapy
Valéria

íAr.
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Albertnél,
Vanrlkaolac.

„A német zsidókat semmi veszély
sem fenyegeti"
London, augusztus 1. N e u m a n n Mi^sa dr.,
a Nemzeti Német Zsidók Szövetségének elnöke
az „Investigator"-ban alaptalannak jelenti ki
a külföldön Németország ellen fenntartott rémhirpropagandát. Teljesen valótlannak mondja
azokat a híreszteléseket, amelyek szerint „a németországi zsidókat akár a legcsekélyebb testi
veszedelem is fenyegetné". Fenntartás nélkül
elismeri, hogy a kormány és a nemzeti szocialista párt „minden tőlük telhetőt megtettek
a túlkapások megakadályozására".

itózimnnkakiáriisitás a nnshátli-boltban.
10—20 százalek engedménnyel kaphatok évszázados maüuaros kézimunkák másolatai megkezdve. | GgönuörU konuhagarnlfurák.

Nagiiobb bevásárlás esetén
vevőink egu-egij szép gobelint kapnak ajándékba.
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— A polgármester helyettes szemléje a Rothermere-telcpen A Rothermere-telep lakosperckor, nyugszik 7 óra 32 perckor.
ságának nagy sérelme az, hogy a telep bejáraSomogyi-könyvtár köznapokon délelőtt 10-től
tánál van a huszárlaktanya szemétdombja. A
1-lg. délután 4-től 7-tg. a Váróul Miiztum minden- telepiek szerint a domb megfertőzi a környék
nap. vasár- és önnepnap Is. délelőtt 10-1 *" fél 1-lg levegőjét. A telepi lakosság a napokban beadvan nyitva. Folyó:ratcsere kedden, csflfrtökön, ványban kérte a város hatóságát, hogy intézkedjen a domb elszállítása érdekében, mert ez
«znmhnfrm détutér fél * tfll fél ft-lg.
Egyetemi könyvtár (központi egyetem, I. eme- a körülmény sok embert elriaszt attól, hogy a
telepen lakjon. Kedden délelőtt a Rothermerelet) nyitva vasárnapok kivételével mindennap.
tclepiek panaszát a helyszínen vizsgálta meg
Szegeden a gyógyszertárak közfii szolgálatot
dr. P á 1 f y József polgármesterhelyettes. A
tartanak Grünwald I. örökösök Kálvária-ut 17
(telefon 1225), Just Frigyes Petőfi Sándor-sugár- szemle eredményéhez képest a város hatósága
tárgyalásokba bocsátkozik a vegyesdandárpaut 41 (telefon 1777), Temesváry József Kelemenucca 11 (telefon 1391), Moldván Lajos Újszeged, rancsnoksággal és kérni fogja, hogy a dombot
helyezzék el a telep bejárata elől. LámpaviláVedres-ucca 1 (telefon 1846), Selmeczi Béla Somogitást és járdakiigazitást is kértek a Rothermegyi-telep IX. ucca 489 (telefon 3425), Törők Márre-telepiek, kívánságukat a város rövidesen telton Csongrádi sugárul 14 (telefon 1364).
jesiti.
— Munkaközvetítés. A Hatósági Munkaközvetítő utján foglalkozást nyerhet: 12 kovács, 4 bogA Szegedi Meteorologlat Obszervatórium Je- nár, 2 kádár, 3 cipész, 2 borbély, 1 hölgyfodrásznő,
lenti. Szegeden a hőmérő legmagasabb állása 27.0 3 torontáli szőnyegszövő lány, 3 keztyükötönő, 1
mindenes szakácsnő tanyára.
C, a legalacsonyabb 16.2 C. A barometer adata
nullfokra és tengerszintre redukálva reggel 762.3
— Olasz újságíró repülőszemléje a trianoni
mm, este 760.5 mm. A levegő páratartalma reggel
határ fölött. A cserkész-jamboreera Budapestre
90 százalék, délben 40 százalék. A szél iránya
érkezeit dr. Renato C a n i g 1 i a, a „Popolo di
északnyugati, erőssége 3—2.
Roma" külpolitikai szerkesztője, — aki az olasz
A Meteorologiai Intézet jelenti este 10 óra- politikai életben jelentős szerepet játszik. Az
kor: Élénkebb nyugati széí, változó felhőzet, olasz újságíró könyvet szándékozik írni Manémi lehűlés, sok helyen eső, esetleg zivatarok. gvarországról és a trianoni határviszonyokról.
Ezért elhatározta, hogy a trianoni határokat
— Medrében a Tisza. Két héten át tartó las- repülőgépen járja körűi. Renato Caniglla a busú apadás után, végre ismét a medrébe tért dapesti olasz követség utján érintkezésbe lévissza a Tisza. 660 centiméter volt juliusban az pett a külügyminisztériummal és engedélyt kaáradás és a szokatlan nyári ár óriási mennyi- pott arra, hogy Szeged. Pécs, Debrecen és Szomségű iszapot hozott magával a felsőbb vidékek- bathely mellett elhúzódó trianoni határvonalaről. Az iszap az árterületeken rakodott le, néhol kat körülrepülje. Caniglia értesülésünk szerint
egyméteres magasságban. A szegedi rakparto- augusztus kőzene táján érkezik Szegedre. Itt
kon is rengeteg az iszap, a város hatósága ezt
félnapig fog időzni, megtekinti a várost, majd
nem képes eltakarítani, nanem minden bízonva szegedi repülőtérről startol a trianoni hanval megengedi, hogy díjmentesen fuvarozzák
tárra.
el az iszapot. Most, hogy a Tisza leapadt, lehet
— Molnár Akos: Tizenkét lépés — Délmacsak látni, hogy az áradás milyen sok kárt
gyarország kölcsönkönyvtár.
okozott. Az árterületek egyrészén a vetemények
teljesen elrothadtak, sok helyen megrongáló— Népkonvhai ellátás után. Dr. M á t y á s
dott a védőtöltés és a hullámfogó parti fűzfák
Samu rendőri kihágási bíró kedden vonta feleközött is sok kárt tett a nagy víz.
lősségre S zé c s é n y i Lajos kocsist, aki ellen
botrányokozás miatt indult eljárás. Szécsényi
— Raranvl Tibor főispán Budapesten. Kedden délután több hivatalos ügy elintézésére Lajos mint ínséges, két hónappal ezelőtt megB á r á n y i Tibor főispán Budapestre utazott. jelent a Kossuth Laios-sugáruti népjóléti kiA főispán az iparosküldöttség élen, eljár a ke- rendeltségnél és azt kérte, hogy adjanak száreskedelmi minisztériumban és kérni fogja, mára népkonyhái ellátást. Szécsényi és a hivahogy a felsőipariskola épületét mihamarább tal emberei között összetűzés támadt, amelynek
hozzák rendbe. Bárányi főispán résztvesz a a vége az lett, hogy a kocsist rendőr kísérte be
cserkészjamboree ünnepélyes megnyitásán is. a központi ügyeletre, a kirendeltség vezetője,
S c h i l l e r Béla pedig feljelentette őt botrányx Még egy hétig további óriási ármérséklések
okozásért. Szécsényi állítólag szidalmazta a hiT)el-Ka nyárt Idényárusltáaában.
vatalnokot. A keddi tárgyaláson Szécsényi Lajos tagadta, hogy botrányt okozott volna. Azt
adta elő, hogy vele gorombáskodtak, hetekig
ár'illát!
Sreiuác'ós
járatták oda és a végén rendőrrel kisértették el.
A biróság kihallgatta S c h i l l e r Bélát, majd
a/ iratokat áttette a polgármesteri hivatalhoz a
felhatalmazás megadása végett, mert rágalmaFiu és gyormek joppék . . I
zás és becsületsértés vétségének gyanú ja látszik
Férfi vászon
*
. . „
fennforogni.
„ mosó öltönyök . . . „
„
szövőt.
„
. . . ,
Tiroli nadrágok
Hubertus kabátok . . . . „
Gummi köpenyek . . . . „
Cserkészfelszerelési cikkek
Vadász- és motor-sport cikkek
(A Délmaqqarnrszáq
makói
tudósítójától.)
Legjutányosabban!
A
Délmaaqarorszáq
legutóbb
hírt
adott
arról,
M é r t é k
u t á n i
o s z t á l y :
hogy a Felsőtorontáli Armentesitö és BelvizMosó öltönyök
P 24'— -tői
szabálvozó Társulat választmánya Szlovák
Szövet saccó öltönyök
. . „ 60'— „
Iván igazgató-főmérnök szolgálati viszonyának
a legfinomabb minőségin.
Nagy választék!
felbontására felhatalmazást adott a társulat
elnökének, dr. Bécsi Bertalannak. Az elnök a
választmány felhatalmazása alapján az igazgató-főmérnök szolgálati viszonyát 1934 auguszM i i t
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?
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Emésztési gyengeség, vérszegénység, lesoványodás, sápadtság, mlrlgybelegségek, bőr*
kiütések, kelések, furunkulusok esetetben a
természetes . Ferenc József * keserűvíz szabályozza a belek annyira fon'os működését. Az
orvosi tudomány számos vezérférfia meggyőződött arról, hogy a valódi Ferenc József vlz hatása mindig kitűnően beválik. A Ferenc József
keserűvíz gyógyszertárakban, drogériákban és
fflszprflzlefekben kapható.
b.i

Szerda. Róm. kath. L. sz. Alfonz.

prot

Lehe ,

A nap

ke j 4 ó r a

gg

Az~idA

REKLÁM

Felmentenék állásától
a Felsőtorontáli Armentesitö
Társulat Igazgató-főmérnökét

FÖLDES IZSÓ
RUHA - DIVAT - ÍRUHAZ

—

¡Klauzál tér.HGHü

tus elsejei

hatállija.

felbontotta

és keddtől

kezdve a hivatali teendők ellátása alól felmentette. Az igazgató—főmérnöki teendőket
helyettesi minőségben Morvái Vilmos tb. főmérnök látja el.

Gázfogyasztók figyelmébe!
Tudomásunkra jutott, hogy a Gázgyár nevében ismeretlen ügynökök u. n. gázmegtakarltórózsákat igyekszenek fogyasztóinknál elhelyezni. Közöljük, hogy összes alkalmazottaink arcképes igazolvánnyal vannak ellátva és hogy ml
ilyen állítólagos gázmegtakaritó készülékekel
egyáltalán nem terjesztünk. A nevünkben ilyen
célból eljáró ismeretlen egjfeneket kérjük a
rendőrségnek átadni.
Gázgyár.
— Meskó Zoltán horogkeresztes gyűlést tartott Vásárhelyen. Vásárhelyről jelentik: Tegnap délelőtt M e s k ó Zoltán képviselő horogkeresztes zászlóbontó gyűlést tartott Vásárhelyen. Erős rendőri készültség szállta meg a Fekete Sas nagytermét. H e g e d ű s Imre nyitotta
még a gyűlést, majd M e s k ó beszélt. Felszólalását a szociáldemokraták állandó közbeszólásokkal kisérték. K a r á c s o n y i
Ferenc törvényhatósági bizottsági tagot, aki többizben
közbeszólt, horogkeresztesek fogták körül. V a d
János munkást, aki Meskót szidalmazta, a
rendőrség előállította és igazoltatta.
— Marcel Prevost: Akit az asszonyoK szeretnek — Délmagyarország kölcsönkönyvtár.
— Átkísérték az ügyészségre Biesz Elemér
szobrászt Budapestről jelentik: V i g v á r i Mariska titokzatos ügyében a kihallgatások során
több tanú azt vallotta, hogy a leány lezuhanása után. amikor B i e s z Elemér szobrászművész odajött, többször rákiáltott: „Ne közeled'en hozzám, meg akart ölni, kidobott az abla;on!" A rendőrségről kedden délben az ügyészség fogházába kisérték át Biesz Elemért, akinek további sorsáról a vizsgálóbíró dönt
— Megpeticionálták a monori választást. Budapestről jelentik: A közigazgatási bíróságon
a monori ellenzéki polgárok 1100 aláirással panaszt nyújtottak be a monori választás ellen
és M á r i á s s y Mihály egységespárti kénviselő mandátumának megsemmisítését kérik. A
monoriak sérelmezik, hogy a választási biztos
a Friedrich-párti jelöltnek,
Neugebauer
Bélának 5600 ajánlója közül 4925-öt törölt és
ezzel elütötte őt a megválasztás lehetőségétől.
2500 tanú kihallgatását kérik.
— A Világvárosi Regények e heti számát Tamás István irta. Uj regényének cime a válóok,
amely egy szélhámosnő kalandjáról szóL

Í

— Jelentkezés a lakberendezési vásárra. 'A
szegedi ipartestület augusztus 26 és szeptember
3. között lakberendezési vásárt rendez az ipartestület székházában. A vásár előkészületei folyamatban vannak és azok a szegedi asztalosés kárpitoskézmüiparosok, akik a vásáron kiállítani óhajtanak, augusztus 5-ig jelentkezhetnek az ipartestület jegyzői hivatalában délelőtt
8—2-ig. A vásár iránt nagy érdeklődés nyilvánul meg.
— A Nyugat augusztus 1-1 kettős számában B ab i t s Mihály szanatóriumi olvasmányairól ir, 11l y é s Gyula és S c h ö p f l i n Aladár a jobb- és
baloldali irodalom problémáját vitatják, J o ó Tibor és S z o l n o k i István az elefántcsomttornyos
és világnézete« irodalomról folytatnak disputát.
Vennők jókarban
lévő szép, modern

I _____

ebédlőt és bőnarnifurá'.
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Legszebb

ékszerek

svájci órák ezüst- és fémdiszmüárut, stb. legolcsóbb árban
előnyös
részletfizetésre i«

M ül K o f f e r n é l
Széchenyi-tér 9.
Precíziós zsebórák és mindennemű
rek szakszerű javítása jutányos

ékszeárban.
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Ma délután 6 órakor:
SzUE—UXC

Mai

P Q n g O házhoz szállítva |fl Gff\Ü!
LEVES: Daragaluska, Burgonya leves, FŐZELÉK: Kelkáposzta, Finom főzelék. SÜLTEK:
Vadas marhaszelet, gombóc, Borjutekercs, Sertéskaraj, Hizlalt marhahús, ecetes torma, Borjú
paprikás galuska. TÉSZTA: Káposztás kocka.

Nagy érdeklődés előzi meg a szerdán délután
Szegeden eldöntésre kerülő UTE—SzUE vizipólóbajnoki mérkőzést. Az UTE-t nem kell bemutatni a közönségnek, köztudomásu, hogy jelenleg a legjobb klubcsapat. N é m e t h , H al a s s y és B ö z s i állandó tagja a magyar válogatottnak. Az UTE-nak két volt szegedi jáF|rvel|e mindennap e helyen megjelent hirdetésünkéi
tékosa is van, akik közül azonban szerdán csak
V á g ó játszik, mert dr. H e r e n d i ré^i egyeMAKÓI HÍREK
sülete elleni játék alól való felmentéset kérte.
Az UTE a következő csapattal áll ki a SzUE
Imakönyveket vásárolt a halott teje alól kilopott
ellen:
Kutasi — Barna, Szigeti — v. Halassy
pénzből. Nem mindennapi lopási esetet derített fel
a makói rendőrség. Az elmúlt hetekben elhunyt — Bözsi, Németh, Vágó.
A SzUE komplett csapattal veszi fel a küzE r d ő s Pál makói kereskedő. A család a haláleset után mindjárt konstatálta, hogy Erdős feje delmet nagy ellenfele ellen: Gál — Mihályffy,
alól eltűnt egy pénztárca, amelyben az idős keres- Herendi I. — Pleplár — Wanie, Szaniszló, Mihalovics összeállításban. A mérkőzés délután 6
kedő különböző Írásokat és készpénzt tartott. A
család mély gyászában neim tett eddig feljelentést, órakor az ujszegedi versenyuszodában kerül
eldöntésre.
amikor most a háznál alkalmazásban volt oselédleányra terelték a gyanút. A leány eleinte tagadott,
de az eléjetárt bizonyítékok alapján bevallotta, Kalmár György a Szeged FC-ben
hogy a haldokló feje alól ő lopta el a pénztárcát,
K a l m á r György, az SzTK, majd a lausana benne talált 150 pengőt magához vette, azután nei Racing Club játékosa, kedden leszerződött
beledobta az Írásokkal együtt a Nagyérbe. A leány, a Szeged FC-hez. Kalmár már hosszabb idő
J á n o s i Teréz Törökbálinton egy apácanevelő óla targyalt a Szeged FC-vel, amelynek tréintézetben nevelkedett. Amikor a 150 pengőt el- ningjein többször résztVett. A vezetőségnek
lopta, egy makói könyvkereskedőnél imakönyve- megtetszett Kalmár kemény, gólratörő játéka
ket, szentképeket, emlékkönyveket és ajándéktár- és most leszerződtette. Kalmárral együtt eddig
gyakat vásárolt, a kereskedővel becsoroagoltatta
tizenkét szerződtetett játékosa van a Szeged
és elküldte Törökbálintra a leánynevelő intézet
FC-nek.
egyik tanító-nővére elmére azzal a kéréssel, hogy
ossza szét a növendékek között. Száz pengőt fordiLehotay Ferenc, a Móraváros hátvédjét, —
tott erre a célra, a többi pénzt elcukrozta. Volt
mint
ismeretes — a DLASz fegyelmi bizottsága
aap, amikor 5 pengő áru fagylaltot fogyasztott el
és naponta egy pengőért vásárolt csokoládéi A tol- durva játékért hat hónapra eltiltotta a játéktól. A fellebbviteli bizottság Lehotay büntetévaj leányt kedden délben szállították be a szegedi
sét 4 hónapra mérsékelte. A játékos ezt a bünügyészség fogházába
tetést is súlyosnak találta és újrafelvételi kére-

Az olvasó

rovata

Tekintetes Szerkesztőség! A városi tisztviselőknél megkezdett weekend-mozgalom teszi
aktuálissá soraimat A szegedi hivatásos tűzoltók. akik kétségbevonhatatlanul nehéz munkát
végeznek, nemcsak, hogy weekend-szűnetet
nem kapnak, de jóformán ismeretlen fogalom
náluk a szabadság. Vannak 20—25 éves tűzoltók, akik összesen nem voltak 5—6 napnál tovább szabadságon, sokan meg egváltalán nem
tudiák, mi a szabadság. Ha valaki 4—5 évenként kap is néhány napi szabadságot, ahhoz is
kivételes eset kell. Felesleges hangoztatni, hogy
milyen nagy fontossága van a szabadságnak,
hogv mennyivel jobb kedvvel dolgozik utána
az illető. A városnál mindenki kap szabadságot. csak éppen a tűzoltók nem. Tisztelettel:
(Aláírás.)

B e f ő t t i g

• leky áriát,,al neorkáját,

paprikáját,

paradl-

te*** P' A k k or lesz

IflBJnllI "

osomát . i W I W H M f c
tarlós. Tíyek óta kitflnóira
vált, pryflmflloíi konzerváló por. Kapható a késrttónél:

be-

G E R G H Y qyóavszerl^sznél.
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Kossnth T-iMo« snirárnt és naprykHrnt sarok

Fűszer és terményszükséti'etét
leszállított

áron

beszererzheti

K e r t é s z liszt é s füszerüzlefben
Szeded. Mikszáth ^á'mán ueea 4. szára. 64

K e r é k p á r o s o k!
A 2 vagon alkalmi visszavett kerékpárokból most
kerülnek eladásra 100 drb. I. rendű, naaryhordké.
pességü országúti, ballonos, nfli és versenygépek. Sa.
ját érdekében ne késlekedjen a beszerzéssel, mert
i'yen akció mé? nem volt soha és nem lesz
5

Szánté Sándor
népkereskedőnél

Szeged, KI»» uceatKiss D palotai
Szerelékekből még az ilt felsoroltak kaphatók:
key. h a s i . P 1.60
KtU«5 (fnmi kev. hasz. P 2.40 Pedálok
2.50
Be!«« fftual „ „ , —.an Kormány
Csomagtartó „
,
1.20
Uno "
„ „
2.40
Kormányceengő
, -V
Knprueós nyereg „
, 4.80
Karbidlámpa
,
ttk
„
. 1.50
4.80
Abroncs
„
Áttétel kerék
„
torpedó kontraféke»

Ti

DÉtMAGyARORSZÄG

» 1 5 0
Szerszámtáska
„
,,
„ 1.80 Kerékcsengó
aey 10.80 Szabadonfntrt kerék

1.30
1.90
2.2

A Szeged FC tréningje. A Szeged FC Kedden
tartotta első rendszeres tréningjét, amelyen a
leszerződtetett játékosokon kívül H a r m a t ,
P o l y á k és K i s s is résztvett. Résztvett a tréningen a Szeged FC két u j szerzeménye: S z o jk a és B a c k is. Back délután érkezett Szegedre és azonnal kiment a pályára. Egyedül Kalmár nem trenírozott, akinek a vezetőség néhány napos szabadságot adott. A tréning paszszolásból, labdavezetésből és fejelésből állott.
Valamennyi játékos jó kondícióban van. A tréninget G y u r c s ó vezette, akit a vezetőség a
tréningek vezetésével ideiglenesen megbízott.
B&rátkyt, aki — mint ismeretes —, a nagyváradi Crisanához szerződött, a szlguranca kiutasította
Romániából. Barátkynak ugyanis harmincnapos
tartózkodási engedélye lejárt és mivel már két éve
magyar állampolgár, el kell hagynia Romániát.
Barátky most ismét a Hungária játékosa lesz.
A Szegedi Munkás Testedző Egyesület közli,
hogy a 6-ára hirdetett országos úszóversenyt
közbejött akadályok miatt elhalasztja. Az előre
váltott jegyeket az egyesület 5-ig visszavált ja.
A SzAK az idén is benevezett a Corinthiándiijba. A szétválasztás előtt a SzAK volt a Corinthián-dij védője, amikoris a Debreceni VSC-t
győzte le a döntőben.
*
A DLASz tanácsa szombaton tartja idei utolsó
ülését. A szombati tanácsülésen sorsolják ki az
amatőrbajnokság jövő évi programját.

PAPLANIIDOMÁN

tó 1857 éta
Mihály és Fia cégnél, Szeged Kárász ucca 14.

Budapesti értéktőzsde zárla/t. A mai értéktőzsdét a teljes üzlettelenség jellemezte Nyitáskor a
lemmel fordult a DLASz-hoz. Lehotay újra- forgalom szök keretek kőzött mozgott, mert a spefelvételi kérelmét a DLASz szerdai fegyelmi bi- kuláció tartózkodott. Véleményes megbízások küzottsága tárgyalja.
lönösen a tőzsdeidő második felében volt érezhető
Borosa, a KEAC atlétája helyett Jávort válo- és az árfolyamok végig hanyatlottak, de az árgatták be a vasárnapi Délnémetország elleni at- veszteség nem volt nagyobb méretű. Zárlat felé
létikai versenyre. Borosst a vidéik atlétikai baj- az irányzat gyengült és a részvények nagy része
nokságokban mutatott gyengébb formáia miatt a napi legalacsonyabb árfolyamon zárult Említésre méltó árveszteséget csak az Izzó, Kőszén és
hagyták ki a válogatottból.
A SzAK vizipóló csapata megnyerte a déli a Magyar cukor szenvedett A flxkamatozáau pakerület második osztályú vizipolóhajnokságát. pírok piacán a hadikőlcsőn címletek olcsóbbak, a
A szabályok értelmében joga van a selejtező tőbbl kötvényben barátságos az irányzat. Magyar
mérkőzések megnyerése után az országos I. b) Nemzeti Bank 140, Mák. 336.5, Ganz 13.8, Izzó 294.5,
Jutaipar 18, Szegedi Kender 18, Goldberger 37,
osztályban játszania. Az első selejtezőmérkőzés a Pécsi AC ellen lesz. Sportkörökben ugy Győri textil 62.
Zürichi deviza zárlat. PárIs 20235, London 17.21,
tudják, hogy a pécsi csapat lemondia a mérkőzést. így a SzAK középdöntőbe az Egri TE-vel Newyork 386.00, Brüsszel 72.125.00, Milánó 217.25,
kerül Össze. A SzAK—ETTE mérkőzés győztese Madrid 43.20, Amszterdam 208.60, Berlin 123.35,
Bécs (hiv.) 72.80, (silling) 58.00, Prága 15.32, Varsó
játszik azután a MAFC—Szolnoki Máv. mérkőzés győztesével az első b) osztályba való jutás- 57.75, Belgrád 7.00, Athén 2.97, Bukarest 3.08.
ért. A selejtező mérkőzések augusztus 15-én
Magyar Nemzett Bank hivatalos ártolyamjelenkezdődnek.
tése. Angol font 19.15—19.55, dán kor. 85.00—86.20,
Az Újpest Baloghot, a Pécsi SC balösszekötőbelga 79.16-7974. cseh korona 16.95-17.07, dinár
jét leszerződtette. Több játékost már nem szer- 7.80—8.30, dollár 424.00—434.00, kanadai dollár
ződtet az Újpest.
385.00—405.00. svéd korona 98.40—99.4o, hollandi
forint 231.40-234.60, lengyel zloty 64.35-64.85. leu
Szegedi tenniszezők jugoszláviai turnéja. A
3.40-3.44, leva 4.00-426, líra 29.90-30.20, franKitartás Egyetemi Atlétikai Club tenniszszakcia frank 2230—22.50, német márka 135.70—136.60,
osztályának három tagja: S a s s Márta, C i v i n
Vilmos és M a h r a jugoszláv tenniszszövetség norvég korona 96.10—97.10, osztrák schilling 77.50
-8050, svájci frank 110.70-111.40.
meghívására résztvett a kulai nemzetközi versenyen és a nagyon erős mezőnyben (a férfi
Budapesti terménytőzsde hivatalos árfolvaniai.
egyesben 70 induló: Radovanovics, Bálás Iván, Buza tiszai 77 kg-os* 9.55—950, 78 kg-os 9.65—9.90,
Ivonyovics, Flamman, stb.) jelentős eredmé- 79 kg-os 9.75—10.00, 80 kg-os 9.85—lo.1o. fejfrmenyeket ért el. S a s s Márta harmadik lett a női
gyei, dunántúli, pestvidéki és bácskai 77 kg-os 9.0"
egyesben, a Civin—Máhr pár harmadik a férfi
-9.25, 78 kg-os 9.15-9.35, 79 kg-os 9.25-9.45. 80
párosban, Mahr első a junior férfi egyesben. kg-os 9.35—9.55. Pestvidéki rozs és egyéb 6.05—
Kuláról a környékbeli városok egyesületei ve- 6.20, takarmányárpa elsőrendű 7.00—7.20, zab T.
zetőinek meghívására tovább utaztak- Hódság- 7.80—7.90, tiszántúli tengeri 7.8o—7.9o. tengeri 7.80
ra, óbecsére, Nagybecskerekre és Zentára. —7.90, korpa 5.00—5.10.
Nagybecskereken nagyszámú közönség előtt a
Csikágói terménytőzsde zárlat. Buza igen szilegszebb mérkőzés a Radovanovics—Civin conlárd. Szeptemberre 97 egynyolcad (89 hétnyolcad),
tra Bálás—Demkó páros volt, amelyet 4:6, 6:1
állásnál a sötétség miatt abbahagyták.. A sze- decemberre 100.75 (92.25), márciusra 104 hétnyoJrad
gediek játéka annyira megnyerte a szakértők Tengeri igen szilárd, szeptemberre 53 háromnvoltetszését, hogy meghívták őket az augusztus- cad (49 háromnyolcad), decemberre 58 háromnyolvégi palicsí és a szeptember 15-én kezdődő bel- cad (54 háromnyolcad), márciusra (—). Zab igen
Szilárd. Szeptemberre 39.75 (36.75), decemberre
grádi versenyekre, ahol az illető egyesületek
egynyolcad (43 egynyolcad), márciusra 47 esrvnvolvendégei lesznek. Meg kell említeni azt a közvetlen és kedves vendégszeretetet, amelyben az cad (—). Rozs igen szilárd. Szeptemberre 73 (68\
decemberre 75 ötnyolcad (73 ötnyolcad^, márciusra
elszakított városok a szegedi tenniszezőket részesítették, mindent elkövettek, hogy a szegedi 85 (-).
vendégek a? lehető legkellemesebb impressziókkal hagyják el az elszakított városokat.
1
minden
Turay, a Ferencváros centercsatára, leszerzőeste frissen fözött bográcsgulyás.
Egv «dag
1
dött a Hungáriához.
37
kenvérrelSO I. Süllek (kenyérrel ) 70 UIIArMI.

Halfan « l e r e m S S a í T

^

8.

D EI MAGVA

HALT

Fehértói

RORS?

1933 augusztus 2.

Apróhirdetések

halgazdaságból eladásra kerülő

1 kg-on felllll nagyságú ponty kg-klnt 90 fillér.
1
„
alóli
,
„
80 ,
N

Külön bejáratú
tiszrta
bútorozott szoba azonnal ra kiadó Attila u.
6., emelet.

Forgalomba hozza a mai naptól
A L A S Z A T I
ANTALFFY ÉS TÁRSA at
RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
a Rudolf-tért halcsamokában (VAmház mellett) én elárusító helyein
•

A

Dél m a g y a r o r t a d o

— Hiszen a z 2 r I nem tudtál megérteniHagyjuk. Most már tudod, hogy közönséges,
komisz hus-vér ember vagyok- Hogy elviselsz-e igy vagy sem, az a te dolgod. De ha
már idáig tudod a históriámat, tudd meg azt
is, hogy Vagyis őnagyságával végeztünk.
Szó n é l k ü l . . . majdnem ugy, ahogy kezdtük
a dolgot. Pedig hálás vagyok neki, ha semmi egyébért nem, hát azért, mert o t t v o l t
a kellő időben és a kellő helyen. Végeztünk
— azért is, mert halálosan elszégyeltem magam, amikor Olga azt mondta, hogy mindent
tud és elenged v e l e . . . meg azért is, mert
egyetlen szó megölte az utána való testi vágyakozásomat.

r • 0 é 0 ye

— Hát ez is lehetséges?
— Nem tudod, micsoda ereje lehet egy
diszgusztáló szónak? Ezt a szót Lacika mondta ki, Olaszországban. Ismered a gyereket,
tudod, milyen felnőttgyülölő, de Vagyis
őnagyságát mindig különösképen utálta az
ujjatlan ruhái, meg a festett arca miatt. Utóbbi időben az volt az érzésem — talán a rossz
lelkiismeret okozta, — hogy sejt valamit a
viszonyunkról. Gyerekek mindig többet tudnak, többet látnak, mint a felnőttek hinnék.
Nem tudom, mennyi fogalma van nemi dolgokról — lehet, hogy mindent tud, annyi falusi gyerekkel van együtt odaátl Többször
is emlegette őnagyságát, mindig gúnyos arccal — egyszer aztán megkérdeztem, miért
utálja. Azt felelte. •; nohát, drasztikus szólásokban méltó utódja lesz a nevelőapjának—
azt felelte: olyan tőgye van, mint egy tehénnek!
Ssssz I : : J
Miklós ugy összelappadt, mintha ezzel a
szisszenéssel minden levegőt kieresztett volna magából. S a levegővel együtt talán eltávozott belőle mindaz, amitől még Tasnádi
Mária félthette volna leendő asszonyi boldogságát—Hát mit szólsz ehhez a disznó kölyökhöz? Pofon kellett volna ütnöm, de nagy
erőfeszítésembe került, hogy össze ne csókoljam. Éreztem, hogy végei A hazatérésem
óta esténkint sokat beszélgetünk Olgával és
hiszem, hogy most már igazán rendben van
minden. A történet kész. Most beszélj te.
— Nincs mit beszélnem- Maradok, amíg
szükséged lehet rám. És talán lesz szükséed, mert különös ember-erdő nőtt fel itt
égyamitakarsz k ö r ü l . : .
— És tanulj a történelemből- Ha még mndig ugy érzed, hogy megbuktál: annál inkább. Gyorsan vedd el azt a lányt, mert az
még bizonyosan megkívánja a papot, meg
az anyakönyvvezetőt... Vedd el és bujj oda
hozzá. Bujj oda h o z z á : : t

f

XIV.
Miklós fölkereste a könyvtárban Szepessy
Pált, aki most már valóságos jobbkeze volt
Sarkadi tanár urnák- Legújabban ugyan félkézzel is győzhették a dolgukat: legföljebb
regényeket kellett vásárolrúok Tégyamit-

Ha

panasza,
reklamációja
van.
fordulfor
lcöxvetlenUl
a
1cladót}lvatal4>ost. levelezőlap
vaqry telefon
utfdn

ÉPÍTÉSI ANYAG

legolcsóbb beszerzési helye GERO BELA építési vállalkozó. *8rök ucca l/a íRíkóei tér.) M*n.
denféle épttkezéstvéllal. Telefan 22-31

A S Z F A L T O Z AST
fal- és padlóburkolást,
szobrász- és mükőmunk&t.
cserénkálvhákat,
építkezési anyagokat
olcsón készít és árusít*

Landesberg K Ä T S ;

HflSZNALT
bútort, ruhát és a
háztartásban felesleges tárgyakat iól
értékesít a

Házat

legkönnyebben el
adhat vagy veket
ha meorhirdeti a
Gélmagyarország
apróhirdetései között

Főbérleti garzoralakás
fürdőszobával azonnalra, háromszobás urilakás novemberre Báró
Jósika 14

M a r c e l l
akarsz szellemi táplálékra v i g y ő
hölgyei
számára. Az olvasó teremben senki sem ült
ezen a szép, meleg jimius-eleji napon.
ötvenezer könyv sorakozott a falak mentén, hiába várakozva az olvasókra. A létrák
tövében tétlen szolgák kaszinóztak egymással. Miklós tovább ment, a raktárszobákon
keresztül. Itt másik ötvenezer könyv aludta
nyári álmát, sürün egymás mellé rakott, emeletes vasállványokon.
Sarkadi tanár ur szembejött Miklóssal.
Hol jár itt, ahol még a madár se iár? —
kérdezte.
— Szepessy Palit keresem :
— A szobájában van. ó az egyetlen olvasója a könyvtárnak Mondja, kedves titkár
ur, mi lehet az oka annak, hogy hetek óta a
kutya se törődik velünk?
— Talán a nyár, — felelte bizonytalanul
Miklós.
Sarkadi a fejét csőválta.
— Nem hiszem. Ugy érzem, minden megszűnt i t t . . . Minden munka, minden érdeklődén, minden a m b i c i ó . . . Ki hitte volna ezt?
Ki érti ezt?
Miklós csak kézmozdulattal jelezte, hogy ő
sem érti — kezet rázott Sarkadival s bekopogtatott Szepessy szobájába.
Szepessy békésen olvasott egy vaskos
Wundt-kötetet.
— Hagyd most azt a Völkerpsychologiet,
öregem, — szólította meg Miklós. — Jobb
lenne, ha eleven alakjában tanulmányoznád.
Szepessy csodálkozva nézett rá— Honnan vegyem hozzá a népet?
— Csak innen, a szomszédból. Itt ülsz a
könyvtárban és fogalmad sincs róla, hogy
mi történik Tégyamitakarsz körül.
— Azt se igen tudom, hogy benn a házban mi történik. Csak azt kezdem észrevenni,
hogy az emberek nem dolgoznak már.
».Folyt, köv.)

I . M . W U J J B
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Te g y a m i tfali
akariz
ö e o e d e h

Ich
möchte deutsch
lernen in Wiener Dialekt Angebote
unter
Chifre „Wienerin" &*
die Administration.

BÚTOROZOTT
SZOBÁK

Oólmagyarorszáo
apróhirdetései utján
100 drb. Jókai, nemzeti
kiadás és műveltség
könvvtára eladó Tábar
u. 7b

Izzadás ellen
•gv blztos «er »au »
„PERPEDES"

Szép, nagy emeleti szoba .konyha, spejz, zárt
folyosóval, viz, villany
bent .azonnal kiadó. —
Csongrádi sugárut 31.
Keresek forgalmas helyen
eipészüzletnek
megfelelő
helyiséget
november l-re. Ajánlatot „Pontos fizető" jeligére kiadóba.

Fvek óta hevÄlt szer, hó.
nalj. kéz és láblzíadás
ellPn kapható« készítőnél
.EBGELY oy6gya*ertMné>.
Júwsüth Lajos sugárul
Miirvkflrut *arok

Eladók:

Magasföldszintes uocai K e r é k p á r , alig h»«nMt,
kétszoba, konyha, elő- flvesíjMk
f»1»k, OrejrtAWAk,
szoba, spájz és udvari
viláprltA r e k U m t i b l » , s M t a « l k ,
szoba, konyha kiadó. kertlwékek, R/Urenó, MrdSkád
Szatymazi ucca 6.
•tb. Horthy MUcMi n; 8. fldmt.
3 szobás I. em. uocai
fürdőszobás november
l-re, 2 szobás
lakás
azonrialra is kiadó. —
Párisi körút 30.
>

• • IH ! •

Egy szoba, konyhás lakás kiadó Kálvária u.
24. Ugyanott bútorozott
szoba kiadó.

4 szobás komfortos lakás novemberre kiadó
Lengyel u. 5.

Férfi kalanok „

tisztítását javítását, alakítását 1 pengőtől vállalom. Timoautr Géza kalapos mester, Szűcs u. 11.
Uriasszonv nagykereskedői gyakorlattal bármilyen szakmában sürgősen állást keres vidékre is mesvek. Szíves
megkereséseket. özv.
Schillerné. Csongrádisugárut 15 szám.

Pénztárba
megbízható, kereskedelmit végzett leány
alkalmazást nyerhet.
Ajánlat Postafiók 107rekiildendő.
57
Intelligens nagyobb fin
tanoncnak fizetéssel felvételik Farkas Pál írógép.
mtiszerészné', Tábor u 2
Bejárónő azonnal felvétetik Lőw Lipót u.
2, II. em. 3.
Felveszek takarítónőt
délelőttre csakis jóbizonyitvánnyal Kölcsey u. 9 I.

Jó állapotban lévőtáskagramofont
olcsó
áron vennék. „Gramofon" leiigére a kiadóba
Portable Írógépet jókarban, megvételre keresünk. Cordatic iroda.
Kossuth Lajos sugárut 5.
3x4 szmima szőnyeg és
kisebb eladó Tábor u.
7b.
Két barofckstil
szekrény eladó
u. 7b.

ruhaTábor
'

Régi könyvszekrény és
biedermayer
szalongarnitúra eladó Tábor
ucca 7b .
I

O k t a t á s

Kereskedelmi, polgáriskolai tanulók tanítását, németoktatást vállal Hajós Kornél, Szilágyi u. 6. sz.

Zonaoratanitást
kstdSknek

nagyon

v á l l a l o k Pnle

intányo«»»
TI00 1 3 .

6<

Hölgyeim, kinek volna
kedve egy 22 éves Iparos fiúval megismerkedni „Kettesben sjel.

HÁZASSÁG
42 éves csekély nyugdíjas közös háztartásra
lépne szerény, jólelkű
nyugdíjas, vagy állásban levő jobb erkölcsű
nővel. Levelet „Nincsen
senkim" jeligére.

Felelős szerkesztő: PÁSZTOR

JÓZSEF.

Nyomatott a kiadótulajdonos Délmagyarország
Hírlap- és Nyomda válla lat Rt. könyvnyomdájában
Felelős üzemvezető: Klein Sándor.

