DÊLM AGYARORSZÁG
SZEGED. SzeikMstOteg: Somogyi ncca
t Z . L e m . Telefont 2M3.^Kladóhlralal,
kOIctOnlcOnyvtAr «s teqylrodn
Aradi
u c c a 8. Telefon t 13-00. — Nyomda : IBw
Llnlil u c c a

1».

Telefon s 13-oB.

TAvIrnII

e« levélcím • D61mf«iy®ror«iA<l "rrorrt

Péntek, 1933 aug. 25.
Á r a 12 f i l l é r

IX. évfolyam, 192. $z.

ELŐFIZETÉS: Havonta helyben 3.20.
Vidéken É» Budapesten 3.00, KUltOIdUn
0.40 pengő- * Egyes tzAm 6rn hélk«»»
nap 12. vnsér- és Ünnepnap 2U (111. Hirdetések felvétele farlia szerint. Megjelenik hétfO kivételével naponta reggel

Az elsSÍyedt arany

hanem az, Hogy eddigelé erre a két feladat- lően csakugyan detronizáljuk az a r a n y a t v
ra, az árucsere lebonyolítására és az érték- Hogy fogja akkor a Ford gyár, vagy a StanAzt mondja Roosevelt, Hogy fölösleges az mérésre a legalkalmasabbnak bizonyult min- dard Oil a külföldre eladott autót és olajat
arany. Azt is mondja Roosevelt, hogy sok- den egyéb eszközök között. Egy pillanatig elszámolni salétromban, kaucsukban, vagy
kal bölcsebb dolog volna, ha az államok se állítjuk, hogy kínosan, keservesen, szük- cethalzsirban? És vájjon tudnánk-e mi itt
egyszerűen árut cserélnének egymással és ségből az arany funkcióját nem lehetne más Európában a legprimitívebb kompenzációs
évről-évre árucsereszámlájuk különbözetét eszközzel is ellátni, de feltétlenül bizonyos- megállapodásokkal is boldogulni, ha nem
kiegyenlítenék. Még azt is mondja Roose- nak tartjuk, hogy a megszokott rendnek és volna egy ojyan relatíve állandó érték, amelyvelt, hogy az arany csak fikció és éppen a bevált eszköznek felcserélése hosszú ideig hez hozzá tudjuk mérni a motort, búzát,
azért meg lehetne cselekedni, hogy a világ- tartó zavarokkal járna és egyáltalán nem szol- szarvasmarhát és gyümölcsöt? A csere
nak minaen aranyát összehordanák a Csen- gálna a válság enyhítésére. Szükségből még ugyanis nem ugy történik, hogy vaktában modes óceán egy. lakatlan szigetén és ez a fel- Roosevelt elnök ur is járhatna középkori vas- tort cserélünk gyümölccsel, hanem meghahalmozott aranymennyiség szolgálna vala- nadrágban, vagy azbesztnadrágban, de al- tározott é r t é k ű motor ellenében szállímennyi
ország
bankjegykibocsájtásának kalmasint igen kényelmetlenül érezné ma- tunk meghatározott é r té k ü gyümölcsöt.
Ehhez kell az arany, még ha nincs is a minalapjául. Minden esztendőben egy népszö- gát benne.
dennapi forgalomban, hanem benne fekszik
Mert
igaz
az,
hogy
árut
áruval
cserélni
levetségi bizottság szállna ki a helyszínére és
megállapítaná, hogy megvan-e még az arany. het, ez azonban a forgalom lebonyolításának a jegybankok pincéjében. Ez az, amit
Amíg megvan, nincsen semmi baj, megvan igen kezdetleges módja, amit legjobban a nem tud, vagy nem akar tudni Roosevelt ela fikció és mindenki biznék a bankjegyek mostani kompenzációs és kontingenses kül- nök ur.
kereskedelmi
tapasztalatok
bizonyítanak.
A csendes óceáni sziget azonban mégse
ertekében.
Mi történnék azonban, veti fel a kérdést Ahol két ilyen fél áll egymással szemben, fölösleges. Az Egyesült Államoknak tényezeknek a bölcseségeknek kiokoskodása mindkettő megröviditettnek érzi magát és leg vannak ilyen szigetei. Nem volna egéután szintén Roosevelt, ha egy szép napon igyekszik kötelességei alól mindenféle kibú- szen céltalan, ha egyet kikeresnének és lega sziget mindenestől, pálmafákkal, korall zá- vókra való hivatkozással szabadulni. Pedig alább egy esztendei időtartamra odatelepitetonyokkal, paradicsommadarakkal és arany- ma még megvan az árucsereszámla kiegyen- nék az Egyesült Államok és a világ közgaznyal együtt elsülyedne és a kiküldött nép- lítésének eszközéül az arany, illetőleg az dasági életének néhány vezetőemberét. Taszövetségi bizottsága legközelebbi ellenőrzés aranyban való elszámolás lehetősége. De mi lán hamarább rendbejönnénk, ha meg volalkalmával a helyén csak sík, vagy hullámok történik, ha Roosevelt teóriájának megfele- nánk kímélve a tanácsaiktól.
által felkorbácsolt tarajos tengert találna?
Vájjon megállna-e akkor a nemzetközi kereskedelem, megszűnnék-e a bankjegykibocsájtás, avagy pedig az élet menne tovább a
maga utján és más módon igyekeznének maHírek a négyhatalmi külügyminiszterek római összejöveteléről
gukon segíteni az emberek? Bizonyára az
utóbbi eset következnék be és a világ meg(Budapesti tudósítónk telefon jelentése.) Ber- leten megbeszélik a négyhatalmi egyezmény
volna arany nélkül is. Ebből pedig az ame- linből jelentik: A német sajtó is nagy figye- gyakorlati hatásait, tekintet nélkül aiira, hogy
rikai elnök szellemes megállapítása szerint lemmel kiséri a külügvminiszterek római lá- az egyezmény ratifikálása még nem történt
más nem következhetik, minthogy az arany togatásáról keletkezett hireket. A lapok több- meg.
szerint hivatalos helyen nem erősitik meg
Bécsi jelentés szerint a Neue Freue Presse
fölösleges- Annyira fölösleges, hogy elveszte sége
azokat a párisi és római hireket, hogy október
mértékadó helyről ugy értesül, hogy B e n e s
még megtakarítással is járna. A Népszövet- második felében Rómában az angol, olasz, né- római
utazását már hetek óta előkészítik dipség megspórolná az évi ellenőrzés költsé- met és francia külügyminiszterek tanácskozás- lomáciai megbeszélésre. A lap értesülése szerint
geit.
ra ülnek össze, de nagyon valószínűnek tartják,
a találkozás nem a közeljövőben, hanem csak
Ugy látszik, erre az olcsó szellemességre hogy M u s s o l i n i égv ilyen értekezlet meg- késő ősszel, valószínűleg a népszövetségi köz-:
van felépítve a mosolygós képű amerikai el- tartását indítványozni fogja. Ezen az értekez- gyűlés után fog megtörtenni.
nök egész szanálási logikája. Mert szükség
esetén meg tudnánk lenni arany nélkül is,
cselekedjünk ugy, mintha csakugyan nem
volna aranyunk- Ha az arany jó volt értékmérőnek és csereeszköznek évezredeken
London, augusztus 24. Csütörtökön a kora megállapítása tekintetében ujabb ellentétele
keresztül, hajitsuk el magunktól és próbáljunk gazdálkodni arany nélkül, vagy leg- délutáni órákban még általános volt a véle- merültek fel. Az értekezlet holnap délelőtt ishogv a buzaértekezleten estére sor kerül
mét összeül és valószinüleg ez lesz egyben záalább is tételezzük fel, hogy csakugyan mény,
az egyezmény megkötésére, ami azonban nem
roló ülése is.
arany nélkül gazdálkodunk. Ha meleg nyá- következett be, mert a világpiaci árszínvonal
ron szükség esetén meglehetünk nadrág nélkül, cselekedjünk ugy, mintha csakugyan
nem volna nadrágunk. Frakk és cilinder
mellett ez csakugyan megfelelő parádés viselet volna belső afrikai törzsfőnökök, vagy
uj közgazdasági elméleteket felállító amerikai
köztársasági elnökök számára. Elvégre, ahogy
egy csendesóceáni sziget elsülvedhet, ugyanMeggyilkolták Neudörfer Mirko volt minisztert
ugy egy ruhás szekrény is eléghet minden
(Budapesti tudósítónk telefonjelentése.) Beltartozékával egyetemben s akkor a nadrágNeudörfer kezéből a neki átadott levelet és ezvalutára is alkalmazni lehetne Roosevelt grádból jelentik: A közvéleményt ujabb politi- után társával együtt a nyitott ablakon át kikai merénylet tartja izgalomban. A merénylet
ugorva, a közeli erdőbe rohant és ott eltűnt.
többszörösen kifejtett elméletét.

Minden ut Rómába vezet..

Kudarc fenyegeti a buzaértekezletet

Ujabb politikai merénylet
Horvátországban

Mit tesz azonban a józan polgárember, ha
elég, vagy más módon elpusztul a nadrágja?
Nem elméleteket állit fel, amelyekhez valószínűleg nem ért, hanem másik nadágot
igyekszik szerezni- Mit tenne a világ, ha
csakugyan elsülyedne minden arany a Csendes óceánnak azon a bizonyos lakatlan szigetén? Akárhogyan is, de igyekeznék az
aranyat másik csereeszközzel és értékmérővel pótolni. Mert az aranynak közgazdasági
funkciójában nem az a lényeges, hogy arany,

áldozata dr. N e u d ö r f e r Mirkó ismert horvát politikus és volt miniszter. Neudörfer már
hosszabb idő óta visszavonult a politikától és a
horvátországi Vladislavice melletti birtokán
élt. Csütörtökön délután két fiatalember jelent
meg nála. akik munkát kértek. Az egyik fiatalember Neudörfer feleségével beszélgetett, közben a másik levelet nyújtott át Neudörfernek.
Mialatt Neudörfer a levelét felbontotta, a fiatalember revolvert rántott elő és háromszor rálőtt
Neudcrferre. Mind a három golyó talált és Neudörfert nyomban megölte. A merénylőnek mé§
arra is volt ideje, hogy kikapja az összeeső

A csendőrök és a rendőrök valósággal hajtó-«
vadászatot indítottak a merénylő után. de
minden eredmény nélkül- A belgrádi rendőrfőnök autón sietett a merénylet színhelyére és
személyesen irányítja a nyomozást.'
Neudörfer régi ismert horvát politikus volt,
aki az egykori Badics-pártnak volt nagytekintélyű tagja. A diktatúra után elpártolt Radicséktól és belépett a Zsifkovics-kormányba,
amelynek bukása után a következő kormányban ís a földmüvelésügyi tárcát töltötte be.
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Pénteken lelfesen elzárfák a Templomterei
Az ember tragédiája utolsó próbájára
(A Délmagyarország munkatársától) A
szabadtéri játékok rendezősége csütörtökön
egymásután kapta az értesítéseket a vidéki utazási irodáktól, hogy mindegyik városban rendkívüli érdeklődés nyilvánult meg a szegedi
művészi események iránt, ugy hogy mindegyik vonat indulása már szerdán biztosított
volt. Ma már kétségtelen, hogy ugy a szombati,
mint a vasárnapi előadás telt nézőtér előtt fog
lefolyni. A Széchenyi-téri központi iroda csak
a legnagyobb erőfeszítéssel tudja kielégíteni a
minden oldalról megnyilvánuló igényeket. KüJön munka lesz a miskolci, debreceni és budapesti vonatok utasainak jeggyel való ellátása.
Egyre fokozódik az érdeklődés a szerdai szahadteri monstre hangverseny iránt is. Dohnányi és Kodály Zoltán, — akik a budapesti filharmonikusokat vezénylik — már napokkal
előbb Szegedre érkeznék. mert Az ember tragédiája előadását is végig akarják nézni.
A próbák csütörtökön is reggeltől éjfélig tartottak. Pénteken már reggel hat órakor megezdik a munkát, hogy a világítási és techniai apparátus teljesen készen legyen. A rendezőség ugy határozott % hogv a péntek esti próbára senkit sem boesáitanak be a szereplőkön
kívül, hogy a munkát zavartalanul lehessen a
ikésői órákig folvtatni. A rendőrség gondoskodni fog arról, hogy a tér tel jesen üres legyen, ne
is kísérel je meg léhát senki sem, hogy bejusson
az elzárt területre. A próba izgalmas és lázas
munkáját csak ugy lehet eredményesen elvégezni. ha a művészeket, a tömegeket és a technikai személyzetet nem zavarják.
A szombati előadás pontosan fél 8 órakor
kezdődik. A rendezőség kéri a közönséget, hogy

E

már jókor foglalja el helyét a Templom-téren,
mert több mint négyezer ember elhelyezéséről
van szó és csak ugy lehet a zavartalan és gyors
elhelyezést biztosítani, ha az ezres tömegek fokozatosan érkeznek. Az előadást pedig fél 8
órakor pontosan el kell kezdeni a filleres vonatok visszaindulása m i a t t

Nagy érdeklődés a „Szent Erzsébet legendára" héttői szabadtéri
előadása iránt
A szegedi Szabadtéri Játékok során 28-án,
hétfőn L i s z t Ferenc örökbecsű alkotása, a
Szent Erzsébet legendá ja kerül előadásra. Nagy
érdeklődés nyilvánul meg iránta, mert ez alkalommal kerül elsőizben ez az oratórium szabadtéri előadásra. L i s z t Ferencnek ezt a nagyszabású, magyar tárgyú oratóriumát a Szegedi
Dalárda és Oratórium Egyesület — 60 éves jubileuma alkalmából — a mult év folyamán mutatta be Szegeden és vele a legteljesebb elismerést érdemelte ki.
Az országos viszonylatban első helyen álló
vegveskar kiváló karigazgatóiának,
Antos
Kálmán orgonamüvésznek művészi íránvitásával lelkesen készül az előadásra és minden törekvése oda irányul, hogv az oratórium a legkifogástalanabb élőadásban kerüljön a közönség elé. Az oratórium magánszólamait B á t h y
Anna. E l e k Szidi. M a l e c z k v Oszkár és
T ó t h Lajos énekli. Közreműködik a m. kii\
Hunyadi János 9. honvédgyalogezred kibővített szimfópfkus zenekara és a Szegedi Polgári
Dalárda férfikara. Vezényel: A n t o s Kálmán.

II feladó állomásokon vizsgálják meg a szegedi
export-gyümölcsöt

A miniszter teljesítette a szegedi termelők kívánságát
(A

Délmagyarország

munkatársától.)

Két

héttel ezelőtt a várom hatósága felterjesztést
intézett a földművelési miniszterhez es azt
kérte, hogy a kivitelre kerülő alma- és kőrteezállitmányokat ne a határállomásokon, hanem a berakó-állomásokon vizsgáltassák felül
taövényegészségügyi szempontból. A múltban
ugyanis gyakran előfordult, hogy a Szegedről
elindított gyümölcsszállitmányokat a határállomáson kifogásolták és a feladóhelyre küldték vissza. A fuvarköltség ilyen esetekben az
exportáló kereskedőt, vagy a termelőt terhelte,
H a azonban a feladóhelven történik a vizsgálat, akkor „anstandolás esetén nem terheli
külön szállítási költség az exportőrt.
A város hatóságának kérelmére a földmüvelésügyi miniszter megengedte, hogy a Szeged
vidékéről kivitelre kerűlo alma- és kőrteszál-

litmányokat ne a határállomásokon, hanem
Szegeden és Szatvmazon vizsgálják felül. A
vizsgálatokkal a minisztérium Mátray Sándort, a növénytani iroda kisérleti telepének
intézőjét és Okálgi Tván kertészeti intézőt bizta m g.
Tekintettel arra, hogy egyes országok, igv
főképen Ausztria kűlőnoskóp iparkodnak
a
magynr gyümölcsön paizstetü nyomait felfedezni éu emiatt a vámon a szállítmányokat
visszautasítják, dr. Pálfy József polgármesterhelyettes hirdetményben fogja figyelmeztetni
a kereskedőket és az exportáló termelőket,
hogv a paizstetü nyomait viselő gyümölcsöket
a külföldre irányuló szállítmányokból
már
jóelőre távolítsák el. mert az
egész szegedi
gyümölcsexportot veszélyezteti, ha paizstetüvel fertőzött gyümölcs kerül kivitelre.

Városokat pusztított el, árvizet okozott,
gyújtogatott az Ítéletidő az egész világon
Budapest, augusztus 24. A tegnapelőtti eső
után csütörtökre virradóra hatalmas erejű
szélvihar vonult át az országon és sok helyen
óriási károkat okozott. A Dunántulon a vihart
felhőszakadás kisérte. A vasmegyei Alsószölnök
község határát elverte a jég. Rábatótfalun a villám a kéményen keresztül bevágott egy házba
és azt felgyújtotta. A villámcsapás következtében a ház' tulajdonosa féloldalára megbénult
Gödöllőn a dsembori-tábor bontásánál a szélvihar kidöntött egy fát, amely az egyik napszámost agyonsújtotta. Az átvonuló hatalmas
zivatarban a jégeső
Kimszentmiklós környékén a szőlőtermés 60—80 százalékát elverte.
Az ítéletidő az egész világra kiterjedt. Loadoni
jelentés szerint
az amerikai Egyesült-Államok
keleti partvidékén a vihar a házak ezreit rombolta össze és valóságos özönvíz árasztotta el
egyes városok uccáit A vonatokat Oceancity,
Vewyersey, és Philadelphia környékén a nyílt
pályán meg kellett állitanL A szélvész miatt %

newyorki kikötőben és a repülőtereken
hagyták a m u n k á t

abba-

Neoyven hatott
(Budapesti tudósítónk telefon jelentése.) Newyorkból jelentik: A szerdai nagy orkánkatasztrófa halálos áldozatainak száma az eddigi jelentések szerint negyven. Az Atlanti óceán
melletti partvidék több kikötővárosával megszakadt minden összeköttetés és emiatt a halottak pontos számát még mindig nem lehet tudni. Az eddigi jelentések többszáz sebesültről
tudnak.
A tengeren több ha jó veszedelembe került. A
Hntteras-fok világítótornyát az orkán a nvilt
tengerre sodorta. A partmenti fürdőhelyeken a
sétányok teljesen tönkrementek. Washington
az elpusztult villanyvezetékek miatt órákon át
sötétségbe volt burkolva. A viharokozta kárt
tízmillió dollárra becsülik.
Pekingi
távirat szerint a Sárga folvam kiöntött és Hwaschien környékén ötszáz falut teljesen elöntött

Liulm városában kétezerszáz embert sodort
magával az ár és valamennyit elpusztította.
Az elöntött területen a hírszolgálat úgyszólván
teljesen megbénult és emiatt a halottak számát
felbecsülni sem lehet
A La Manche-csatornán
két nap óta vihar dühöng. Több hajót elhagyott
a legénység, de emberéletben nem esett kar.

Földrengés Nicaraguában
(Budapesti tudósítónk telefon jelentése.) Newyorkból jelentik: Nicaraguában erős földrengés
pusztított. Managua fővárostól északra mintegy
negyven kilométerre Leon városát a földrengés
teljesen elpusztította. Az áldozatok száma hír
szerint igen nagy. Közelebbi részletek nincsenek, mert a várost még nem lehet megközelíteni.

Arviz Körmenden
Körmend, augusztus 24. A Bába csütörtökön
Körmendnél és a szomszádos Horvátnádalja
községnél kilépett medréből és elöntötte a mezőket. Körmenden több uccába behatolt a viz.

R debreceni hitleristák
véresre vertek egy 80 éves
zsidó kereskedőt
(Budapesti tudósítónk telefonjelentése.) Debrecenből jelentik: Csütörtökön este a debreceni
horogkerésztesek megvertek egy öreg zsidót A
hitleristák háza előtt ment el este 8 óra tájban
S t e n d i k Hermann 80 éves izraelita vallású
kereskedő, akit négy horogkeresztes támadott
meg és véresre verték. Stendik segélykiáltásaira rendőr érkezett a verekedés szinhelyére,
addigra azonban a horogkeresztesek már bementek székházukba. A rendőr kihivatta a verekedésben résztvevő négy nemzeti szocialistát
akik a rendőr jelenlétében ismét megtámadták
Stendik Hermannt, agy, hogy a rendőr alig
tudta a további bántalmazásoktól megóvni.
Egy szomszéd házban levő orvoshoz kisérte be
a rendőr a vérző öreg embert, támadóit pedig
előállította a rendőrkapitányságra, ahol megindítják ellenük az eljárást

Uiabb 10 százalékkal csökkentik
a buza és a rozs vasúti tuvardifát
Budapest, augusztus 24. F a b i n y i Tihamér
kereskedelmi miniszter a gabonaértékesítés
előmozdításáról a következőket mondotta:
— Meg vagyok győződve, hogy azok a megállapodások, amelyeket a gabonatermelésünk
feleslegének külföldi elhelvezése érdekében létesítettünk, rövidesen éreztetni fogják kedvező
hatásukat. Hozzá fog járulni ehhez az az intézkedésem, hogy a minisztertanács hozzájárulása alapján utasítottam az államvasutakat,
hogy a búzára és rozsra vonatkozólag a már
korábban lényegesen csökkentett vasúti viteldiiakat vasárnaptól kezdve további 10 százalékkal szállítsák le.

Megkezdődött
a kálvinista papság nagykőrösi
kongresszusa
Budapest, augusztus 24. Csütörtökön Kezdődött meg a kálvinista papság intézményének,
ab Országos Református Lelkész Egyesületnek
több napos táborozása a nagykőrösi templomban. Már ezen az első napon kétszáznál több
lelkész és mintegy 100 hozzátartozó hallgatta
az előadásokat C e g l é d i Sándor egyházkerületi főjegyző, az O R L E egyik alelnöke nyitotta
meg a konferenciát. C s i k e s z Sándor egyetemi tanár mondott elnöki beszédet.. Felszólalt
Ravasz László püspök és Gesztelvi Nagy László
is. Pénteken folytatják a tanácskozást

Kállay !öldimve!ésügyi miniszter
Bécsben
Bécs, augusztus 24. K á 11 a y Miklós földművelésügyi miniszter csütörtökön délután félhatkor Bécsbe érkezett. Minthogy a miniszter bécsi tartózkodása nem hivatalos jellegű, a pályaudvaron
volt fogadtatás.
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a budapesti filharmonikusok hangversenye.

Ötvennel kevesebb fogászt
és huszonöttel kevesebb orvostanhallgatót vehet fel
az ui tanévben a szegedi egyetem
Az egyelem! fanács a léíszám emeléséi kéri a kultuszminisztertől

(A Délmagyarország
munkatársától.)
A
szegedi egyetem egyes fakultásain most folynak a jelentkezések. Az egyetemi tanács, a
kultuszminisztérium rehdelk»zcse alapján a
következőkben állapította meg a szegedi egyetemre felvehető halgatók létszámát:
A

jogi

és államtudományi

karon 200.

az oroosi
a bölcsész
m matematikai
92 1933—34. tanévre

50,
50.
50
felvehető

ma.
Ez a mult évhez képest
csökkentést jelent, mert

hallgatók

bizonyos

szá-

mérvű

tavaly a jogi fakultáson 250, az orvosi
karoii pedig 75 volt a hallgatók száma.
A másik két fakultáson összesen száz, ugyanannyi, mint a következő tanévre megállapított
létszám. Az elmúlt tanév második felében különösen sokan iratkoztak be a jogi
fakultásra
és a hallgatók száma elérte a háromszázat.
A jelentkezések most folynak az egyes fakultásokon és az előjelekből arra lehet következtetni, hogy ugy a jogi fakultáson, mint az
orvosin az engedélyezett létszám nagyon gyor-

san betelik. Ebben az esetben
az egyetem tanácsa előterjesztést tesz
a kultuszminiszternek, a felvehető
hallgatók létszámának
felemeléséért.
Valószínűnek látszik, hogy szükség esetén a
miniszter az engedélyezett létszámon felül
még 10—15 hallgató felvételét engedélyezi a
szegedi egyetem jogi, illetőleg orvosi fakultásán.
A bölcsészeti fakultáson az eddigi ielentzésekből ítélve, az idén sem esz ötvennél több
a hallgatók létszáma. A ma»emat ; kai karon
pedig még ezt az engedélyezett létszámot sem
érik el, hacsak ezután nem jelentkeznek tömegesebben.
A mostani Jelentkezésekből még egy érdekes jelenség allapitható meg, mégpedig az,
hogy zsidó hallgatók
jóval kisebb
számban
jelentkeznek
felvételre, mint az elmúlt években. Azelőtt a jogi és az orvosi fakultásokra
feltűnő nagy számban jelentkeztek a zsidó
hallgatók, a mult évben például az összes jelentkezőknek huszonöt százaléka volt zsioóvallásu. Az idén azonban ez az arány a mult
évi arány felére csökkent, mert az összes jelentkezőknek csupán 12 százaléka zsidóvallásu

Járásbiró és ügyvéd saftóoere
Lázá? Ferenc járásbiró rágalmazás miatt Jelentette fel Delire Jánost — A szegedi
törvényszék felmentő Ítéletet hozott
(A Délmagyarország munkatársától.) Még a
gázgyári tárgyalásokig húzódik vissza annak a
bűnügynek előzménye, amiben ma hozott ítéletet a szegedi törvényszék büntető tanácsa.
A gázgyári tárgyalások utolsó fázisában megjelent „A nemzetpolitikai társaság szegedi fiókj a " kiadásában egy röpirat, melynek előszavát dr. L á z á r Ferenc szegedi járásbiró irta.
Ebben az előszóban a járásbiró annak a ki^ v á n s á g á n a k adott kifejezést, hogy minden tényező ügyeljen arra. nehogy a gázgyári tárgyalásokkal kapcsolatosan a szegedi közéleti
menünek egyik fogása vesepecsenye á la Brennin£ legyen.'
Erre az előszóra D e 11 r e János válaszolt a
Hétfői R. Újság vezércikkében s a járásbirónak
azt az utalását, amelyik egy régi szennyes panama emlékét idézi fel, a legenergikusabban
utasította vissza. „A szegedi közélet tisztasága és tisztessége nevében védekezni kell e jogtalan és bántó inszinuáció feltételezései ellen
— mondja az inkriminált vezércikk, majd igy
folytatja:
— Hogy meri most valaki azt mondani, hogy
föléledhetnek a brenningi vádak, hogyan szahad panama-pecsenye illata után szaglászni s
hogyan szabad egy itélőbirónak ilven emlékekbői"kalapált fegyverrel a város jóhire s a szegedi közélet tiszta fegyyerü harcosai elé állni?
Azt kívánjuk, hogy a biró a közélet küzdelmeibe hozza el a magyar biró kiváló erényeit, az
alapos tudást, azt elfogulatlanságot, a pártatlanságot és tiszta judiciumot. Lehet, hogy mások ezt ebben az előszóban megtalálják, m i
szomjasan várjuk ennek bizonyítását.
A vezércikk a következőképpen végződik:
„Tiszta meggyőződéssel és tiszta fegyverekkel
hármelvik álláspont harcolhat a sikerért, de
bűzbombákat és farkasvermeket ne készítsenek
egymás ellen azok, akik a szerződés meghoszszabbitását, vagy a meghosszabbítás megtagadásának következményeit egyformán fogják

élvezni, vagy szenvedni."
Emiatt a vezércikk miatt sajtó utján elkövetett rugalmazás és becsületsértés miatt L á z á r Ferenc járásbiró fel jelentést tett D e 11 r e
János ellen s ezt az ügyet tárgyalta ma a szegedi törvényszék G ö m ö r y-tanácsa. A főmagánvádló járásbiró személyesen jelent meg a
tárgyaláson, Dettre János védelmét dr. E i s n eV Manó ü g w é d látta el.
D e t t r e János elmondotta, hogy bűnösnek
nem érzi magát, mert nem követett el sem rágalmazást, sem becsületsértést. Hónapokon keresztül tárgyaltak a gázgvár képviselőivel, külön tanulmányokat, speciális studíumokat kellett végezniők ahhoz, hogv az energiatermelés
és energiaszétosztás műszaki gazdasági és pénzügvi vonatkozásaival tisztába legyenek s eredményesen tudjanak harcolni a város és a fogyasztók számára jobb feltételekért. S amikor
már hónapokon keresztül végezték ezt a munkát, akkor ielent meg Lázár Ferenc röpirata,
mely egv régi panamavád szennyes emlékét
idézte fel, egv régi megvesztegetési vádra utalt
a folyamatban levő gázgvári tárgvalások módjáról tett megjegyzésében. Ezt a hántó és jogtalan utalást keménv szavakkal kellett visszautasítani, ezt meg is tett a közérdek védelmében, mert közérdek az, hogv közügvek tárgvalásától tartsuk távol az alaptalan vádaskodásokat s a panamákra tett utalásokat Kérte ezért
valamennyi állítása valóságának bizonvitását
és Somogvi Szilveszter, Back Bernát, Veress
Gábor, Biedl Samu, Szekerke Lajos, Pap Róbert, Török Béla, Szivessv Lehel és Kertész Béla

tanukénti kihallgatását kérte.
A főmagánvádló hozzájárult a valódiság bizonyításához, de a bíróság nem rendelte el,
mert az ügyet az állitások bizonyítása nélkül is
eldönthetőnek tartotta.
L á z á r Ferenc fentartotta vádját, dr. E í s n e r Manó felmentést kért, mert a cikk a jogot
kritika határát nem lépte tul s ha becsületsertés lenne is benne, a vádlott akkor is felmentendő, mert a főmagánvádló jogtalan eljárása
adott arra okot
Az utolsó szó jogán D e t t r e János is felszólalt. majd a törvényszék rövid tanácskozás
után kihirdette ítéletét: dr. D e t t r e Jánost az
ellene emelt vád alól felmentette, mert a cikkben sem rágalmazás, sem becsületsértés nincs,
a gúnyos és tréfás megjegyzések pedig, ha azok
a becsületet nem érintik, nem büntethetők.
Lázár Ferenc járásbiró az itélet ellen fellebbezést jelentett be.

MOZIMa játssik

Paramonnt njdonság:

Belvárosi

AsszonvoR
a börtönben
Sylvia Sidney és Wynne fKbson
B i m b ó s z á r a z d a d a Burleszk
Paramonnt hlradö

Minisztertanács
Budapest augusztus 24. A kormány tagjai
m a reggel 8 órakor minisztertanácsot tartottak,
amelyen G ö m b ö s Gyula miniszterelnök elnökölt. A minisztertanácson előbb K á l l a y
Miklós földművelésügyi miniszter ismertette a
gabonatermés értékesítésére vonatkozó rendelkezéseket, m a j d pedig ugyancsak a földművelésügyi miniszter a Bécsben folyó kereskedelmi
tárgyalások állásáról számolt be. Végűi F a b in y i Tihamér kereskedelmi miniszter ismertette teljes részletességgel a római magyar—
olasz tárgyalások lefolyását és eredményét A
minisztertanács, — amelyről Kállay
Miklós
már előzőleg eltávozott, hogy Bécsbe utazzon,
két órakor ért véget

EzRrnpnn«n6nzbunfefésre ¡félték
a gázoló belga sörgyárost
Győr, augusztus 24. A győri büntetőtörvényszék soronkivűl letárgyalta a 3 napja előzetes
letartóztatásban levő Kojoucharoff Kristóf bolgár származású belga állampolgár ügyét, aki
gépkocsijával Dunaalmás községben halálra
gázolta S z á n t ó
József földművesasszonyt.
Bűnösnek mondotta ki a vádlottat a törvényszék gondatlanságból okozott emberölés vétségében és ezért az enyhitőszakasz alkalmazásával ezer pengő pénzbüntetésre Ítélte és elmarasztalta a bűnügyi költségek megfizetésében.
A bíróság a 3 napi előzetes letartóztatással 7f>
pengőt kiegyenlítettnek vett Az itélet jogerős.
A bíróság elrendelte a vádlott szabadlábrahelyezését. A gyáros a pénzbírság lefizetése után
folytathatja ú t j á t

\ Ploskáfll Kfólmnnkabolt.
Kárász a. $.
K é r i m i n d e n YCYOlél,

helyén

szám

megngilf.

alatt
k e r e s s e fel u j h e l y é n a r é g i

bizalommal.
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A Szegedi Hét hirei
Szombaton délben kezdődik Szeged mozgalmas hete. Pénteken a budapesti, a vidéki és
a helyi sajtó számára tartja meg az intézőbizottság a bemutatót, szombaton pedig a városháza dísztermében lefolyó ünnepélyes megnyitás után az összes kiállításokat és látványosságokat átadják a nyilvánosságnak.
József kir. herceg a Szegedi Hét díszvédnökségét elvállalta.
Zászlódiszben, felvirágozva várja Szeged az
ünnepi hétre ideérkező fővárosiakat és vidékieket. Az érdeklődés példátlanul nagy. Az öszszes szállodák valamennyi szobáját az egész
hétre előre lefoglalták. A bejelentett 1200 bútorozott szobának mindnek van már
lakója.
Zsúfolva lesznek az összes kollégiumok, konviktusok és iskolák, ahol hálótermeki-t lehet
berendezni. Hozzávetőleges « á m í t á s szerint a
Szegedi Hét alatt legalább 25 ezer idegen érkezik a városba, amely ismét visszanveri régi
mozgalmasságát.
Rendkívüli sikerre számíthatnak azok a kiállítások, melyek Szeged sajátosságait tükrözik
vissza. Ilyen lesz a halásza'i és halkiállitás.
Egésw»n szegedi a város történelmi múltjából
összeállított élőképsorozat. Az ősi Szeged vonul fel a mai Szeged előtt a dicsőséges történelem megelevenedett filmjén: a szegpd. honvédők csodálatos tettei és a tiszai halászok békés élete...
A gazdaság? vasút a következő kedvezménvt
adja a Szegedi Hét alatt m á r a mai naptól
kezdve, aki Szegedre jön, az ugyanazzal a
jeggyel aznap visszautazhat. Ha valaki este jön
be a városba, másnap reggel utazhat vissza a
jegyével.
Ar egyes kiállításokra külön-külön 20 fillér
a belépődíj. Tiz különböző kiállítás lesz a Szegedi Hét alatt. Az összes kiállításokra együttes
belépőjegy 80 fillér. Kapható a Szegedi Hét központi irodájában.
w
A Szegedi Hét Intézőbizottsága nevében Korratowltz Károly professzor meghívta a törvényhatósági bizottság tagjait az ünnepély««
megnyitásra.
Szombaton délután 2 órakor a Szegedi Hét
megnyitása alkalmával díszebéd lesz. Az intézőbizottság azzal a kérelemmel fordul a város társadalmához, hogy ezen s diszebéden minél számosabban jelenjenek meg Jelentkezni
lehet délután 6 órakor a Szeqedi Hét központi
irodájában Kass-szálló 25. (Telefon 14—15.)

A szegedi honvéd cjyaloqezred
Ünnepélye a Széchenyi-téren
Szeptember 8-án délelőtt 9 órakor a Széchenyi-téren vitéz dr. Shvoy Kálmán altábornagy, vegyesdandárparancsnok és állomásparancsnok szemlét tart a Szegeden gyakorló 9.
honvéd gyalogezred felett.
A szemle lefolyása:
9 órakor érkezés és fogadás, majd a diszben
kivonult ezred megszemlélése.
A szemle után Shvoy altábornagy rövid beszédei intéz az ezredhez, utána díszmenet következik.
Belépés • Széchenyi-tére díjtalan.

Térzene egész héten
A rendezőség gondoskodott arról is. hogy
egész héten át mindennap délután sétahang;vérsennyel szórakoztassa a közönséget
Ezért e héten a következő helyeken lesz térzene:
Augusztus 26-án (szombaton): Szent Imre L.
fi. zenekara a Széchenyi-téren.
Augusztus 27-én ívasárnan): Szent László
L . E. zenekara a Széchenyi-teren.

Augusztus 28-án (hétfő): Szent Imre L. E.
zenekara a Széchenyi-téren.
Augusztus 29-én (kedd): Kinizsi L. E. zenekara a Széchenyi-téren.
Augusztus 30-án (szerdán): Kiskundorozsmai L. E. zenekara a Széchenyi-téren.
Augusztus 31-én (csütörtök) Szent László
L. E. zenekara a Széchenyi-téren.
Szeptember 1-én (péntek): Kinizsi L. E. zenekara a Széchenyi-téren.
Szeptember 2-án (szombat): Zenekarok versenye Újszegeden.
Szeptember 3-án (Vasárnap): Az első három
díjazott L. E. zenekarainak hangversenye, a
Széchenyi-téren, Stefánián és Újszegeden.
Ezenkívül augusztsu 27-én, vasárnap, szeptember 2-án, szombaton és szentember 3-án, vasárnap az országzászlónál zenés őrségváltás
lesz. Az őrségeket adják 26-án a frontharcosok, szeptember 2-án a cserkészek, 8-án a leventék.
A gépkocsiszentelés szeptember 2-án délelőtt
11 órakor nem a Széchenyi-téren, hanem a
Dóm-téren lesz. A megyéspüspök Ígéretet tett.
hogy amennyiben Szegeden lesz, ó szenteli
meg a gépjármüveket.
A gépkocsi és motorkerékpárosoknak gépjármüveikkel mindnek ott kell lenniök.
A katonaság, város, tüzollóság és az autótaxik, mind bcigéiiék részvételüket, ugv, hogy
ezen hagyományos ünnepség igen szép és népes lesz.
Belépődíj nincsi
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A mezőgazdasági kiólliíás
A mezőgazdasági kiállítás az iparostanonciskolában a Szegedi Hét egyik legkiemelkedőbb
kiállítása lesz. Igen szép sorrendben vonulnak
fel a szebbnél-szebb kiálliiási tárgyak. A kiállítás legérdekesebb látnivalója egy pár őzike,
melyeket egyik deszki kiállító hozatott be. A
kiállítás megnyitását szombaton a Szegedi Hét
megnyitásával kapcsolatosan ? városhaza közgyűlési termében tartják meg.

A kertészeti kiállítás
A kiállításra jelentkeztek a szegedkörnyéki
faiskolások, virágkertészek, kik szép anyaggal és kézügyességgel állítanak ki. Szeged varos kertészetei ezzel a kiállítással akarják bemutaitni az országnak szoraalmuk és szaktudásuknak gyümölcseit.

A Lakberendezési Vásár
megnyitása
Péntek délután 6 órakor nyitja meg ünnepélyes külsőségek között a Szegedi Lakberendezési Vásárt K-örmendy Mátyás országgyűlési
épviselő, az ipartestület elnöke. A megnyitáson csak meghívottak jelenhetnek meg. A
nagyközönség csak szombaton reggel 8 órától
kezdve tekintheti meg a vásárt. A Lakberendezési Vásár a Szegedi Hét tartama alatt naponta reggel 8-tól este 8 óráig van nyitva az
ipartestület székházában.

A „rossz kislány" a rendőrségen
(A Délmagyarország
munkatársától.)
Megláthatta mindenki a „rossz kisleányt", akit az
anvja vitt csütörtökön a rendőrségre, mert ő
már nem birt v e l e . . . Ott ült a rendőrségi
folyosó kopott fapadján, a bűnösök padján,
komoran maga ele meredve, mig körülötte morajlott a megbotránkozás és a felháborodás.
Ott ült tiszta, keményre vasalt kötőcskéjével,
simára fésült hajával, morew arccal. . Kibámult az ablakon az augusztusi kék é&re és
mig a viselt dolgai felett szö.nyülködöt* mindenki, gondolatai ott jártak valahol az alsóvárosi gyümölcsöskerték között, ahol Mgyszerüen lehet játszani.
— Konok és rossz — mesélte az anyja a rendőröknek. Hiába mondom, hogy ne tegye a kezét az asztalra, mégis odateszi. Ha kérdezem,
nem felel. Elkerüli az iskolát és tanulás helyett játszik. Hempereg a porban a f i u k k a l . . .
— Hja, a nevelés... — iegyzi meg egy
rendőr.
— Nem a nevelési — feleli hevesen az anya.
Nem lehet ezt nevelni. Az apja egész nap nincs
otthon, nekem meg nem fogad szót. Nevelhetik
ezt, ahogy akarják . . .
— Hát mégis m i a bűne? — kíváncsiskodik
valaki.
— Csavarog és ismerkedik
. Tizenegy éves
és tessék, máris miket c s i n á l . . . Tegnap bevallotta . . . .
Mindenki szörnyülködik. Mégis csak rossz
világ ez, ha már ilyen kisleányok is csavarognak. . .
A bűnös pedig közömbös arccal ül, mintha
elzárta volna fülét a körülötte morajló felháborodás elől. Hintázik a lábával. Lassanként
körülveszik és bámulják, szinte népszerű lesz.
Népszerű az anyja által állított vadakon keresztül. Az apák és anyák borzongással nézik,
senki se szeretné, ha neki ilyen rossz gyereke
lenne. Most, hogy rossz, az .iem vitás. Valaki
ártatlan, dióbarna szemére mutat:
— Már a szeméből sem néz ki jó — mondja.
•— Ismerem ezt a fajtát — teszi bozzá a
másik. Kzt ütheti az ember, .?iég le nem törik
a karja, mégsem h a s z n á l . . .
— Nem is szégyenli magát — botránkozott
meg egy harmadik —, pedig tudja, hogy róla
beszélnék...
— Ilyen ez — válaszolta az anya —, nem
törődik semmivel. Hiába mondom neki: kisleányom, ezt ne tedd, mégis megteszi.
Az anya lassan észreveszi, nogy az érdeklődés feléje fordul. Az arca kipipuí és szélesebb
gesztusokkal magyaráz. De valami produkció
is kell. Leül a leány mellé ¿s faggatja.
— Hát mondd csak kisleányom, rossz voltál? — kérdezi és szemével a hallgatóságra
i csippent, hogy most figyeljenek, mit válaszol
i majd..

De a gyerek nem felel.
—• Itt maradsz a rendőrségen, soba többé
nem jössz haza, jó lesz? — kérdezi tovább.
A kisleány vállat von, az *cya diadalmasan
néz körül: látják, ez 61
Még közelebb ül a gyerekhez és nyái aszódva
kérdi:
— Hát kivel ismerkedtél aieg a nipoklwu?
A kisleány most végre megszólal, fájdalmas
hangon és csak ennyit mond:
— Senkivel.
—Hossz ez, rossz ez — szögezik le minden
•Mairól az emberek.
U j közönség jön, közülük »alaki érdeklődik— Maga az édesanyja?
— Dehogy kérem, az anyja régen meghalt.
É n a mostohamamája vagyok . .

n bíróságtól kapott haladékot
ujabb lonásokra használta fel
egy kerékpártolval
(A Délmagyarország
mnukatársától.)
A szegedi járásbíróság augusztus 7-én bicíklilopás
miatt 15 napi fogházra ítélte L ipták Péter szegedi mnukanélküli napszámost Lipták
az
ítéletben megnyugodott és csak azt kérte, hogy
a d j a n a k neki kéthónapi
haladékot a büntetés
letöltésére, mert most munkát kapott és keresni szeretne. A haladékot megkapta. Néhány
nappal ezelőtt azután Liptákot tettenérték,
a m i n t az uccáról ismét egy kerékpárt
lopott
el. Elfogták és csütörtökön raár dr. Gaál István járásbiró előtt állott a kétrendbeli biciklilopással vádolva. Kiderült, hogy a bíróságtól
kapott haladékot
ujabb lopások
elkövetésére
használta fel. Augusztus 12-en ellopta Bácsik
Gyulának az uccán, őrizetlenül hagyott kerékpárját 15-én pedig Vigh Gyulától lopott
el hasonló körülmények kőzött egy értékes gépet. A lepott kerékpárokat
szétszedte, átfestette
és ugy értékesítette. Lipták a csütörtöki tárgyaláson töredelmesen beismerte a lopásokat
és azzal védekezett, hogy a kilátásba helyezett állást nem kapta meg, azért lopot 4. A bíróság most kéthónapi
fogházra ítélte és ezt az
Ítéletet az előbbivel összbüntetésbe foglalva, 2
hónapi és 14 napi fogházzal sújtotta. Az Ítélet
jogerős.
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Az ember tragédiájának mindhárom előadása

e s / e tél 8 óraikor

Bonyodalmak a nyugdíjasok
országos nagygyűlésének összehívása körül

n Szened FC
döntetlenül mérkőzött a francia
bajnokcsapattal
Párisból jelentik: Csütörtökön este, villanyfény mellett került sor a Racing—Szeged FC
mérkőzésre. A mérkőzés 3:3 arányban eldöntetlenül végződött. Az első félidőben még a párisi
csapat vezetett 3:1 arányban.
Az első félidőben a támadásokat a Racing
indította meg, és már az első percekben veszélyes támadásokat vezetett a szegedi kapu ellen, ahol P á l i n k á s
kapus önfeláldozóan
mentett A Szeged FC részéről K o r á n y i volt
fi legfürgébb csatár.
Az első gólt a francia Jordán érte el. Ezt követte Korányi veszélyes támadása, Korányi
azonban az utolsó pillanatban a kapu mellé
rúgta a labdát. Majd a Racing ujabb támadása
következett amelynek során Raffay öngólt vétett. Nemsokkal később Wienante lőtte a franciák harmadik gólját. A Szeged FC gólját az első félidőben szép összjáték után Korányi szerezte meg csapatának.
A második félidőben Szeged kerül fölénybe
és Korányi két gólja eldöntetlenné tette a mérkőzést
GYŐZÖTT A HUNGARIA
Lvon. augusztus 24. A Hungária turacsapata
csütörtökön a Lyon FC ellen 4:0 félidő után 9:1
arányban győzött

Zárt ¡árnyalás
a budanesti diáklányok
kommunista mozgalmának
pőrében
Budapest, augusztus 24. Csütörtök délelőtt
kezdte meg a budapesti törvényszék a néhány
hónap előtt leleplezett kommunista diákmozgalom tárgyalását. A rendőrség megállapítása
szerint Rrícz György 26 éves építészmérnök
összeköttetésbe lépett a Prohászka Ottokáruccai polgári leányiskola és az Andrássy-uti
leánygimnázium növendékeivel és a tapasztalatlan gyermekeket a kommunista
eszméknek
igyekezett megnyerni. A vádirat szerint Rácz
György az orosz gyermeknevelési
módszert
ismertette előttük es az Istenben va'ó hitet
és a szülők iránti tiszteletet igyekezett a gyermekekben elnyomni. Kommunista diáklapot is
indított és a Kommunista vörössegély részére
gyűjtött a diákleányok között.
A letartóztatásban levő Ráczon kivül két
leány és három fiu ellen emelt vádat az ügyészség. A bíróság az ügyész indítványára zárt
tárgyalást rendelt el és így a nyilvánosság
kizárásával tárgyalják a 14—15 éves diákleányok bűnperét.
A zárt tárgyalás után dr. Träger
László
ügyész mondotta el vádbeszédét, majd a védők mondották el beszédjüket. A bíróság Rácz
György építészmérnököt háromhónapí. egy
leánjrt hatheti, egy fiút egyheti fogházra itélt,
míg egy fiatalkorú leányt próbára bocsátott.

A hizékura gyógyszerével
mérgezte meg magát egy varrónő
(A Délmagyarország
munkatársától)
Csüíörtök délelőM beszállítottak a mentők a közkórházba egy varrónőt, aki sztrichninnel mérgezte meg magát. A 32 éves leány a hizókurához használt gyógyszert használta fel az öngyilkosságra. 36 ampulla sztrichnint vett be,
amely két hizókurához
lett volna
elegendő.
Az öngyilkos varrónő két búcsúlevelet hagyott
hátra, az egyiket a rendőrségnek, a másikat
egy ismerőséhez irta. A l i á n y állapota rendkiyül súlyos, életbenmaradásához nincs remény.

k e z d ő d i k

A rendőrség visszavonta a gyűlés megtartására adott engedélyt

(A

Délmagyarország

munkatársától.)

A

Szegedi Hét keretében, augusztus 27-én országos nyugdíjas gyűlést készültek tartani Szegeden. A gyűlésről hirdetések és kommünikék
jelentek még a helyi és a fővárosi lapokban és
a gyűlés rendezősege nagy résztvevő táborra
számított. A gyűlés azonban érdekes okokból
kifolyólag, a rendőrség közbelépésére elmarad.
A gyűlés elmardásának hátterében az a harc
húzódik meg, amely dr. Bal ló István szegedi
nyugdíjas tanfelügyelő, országos elnök és
Polczner Zoltán nyugalmazott városi közgyám, szegedi elnök között folyik évek óta.
Balló István ugyanis az országos elnök, azonban munkásságát a nyugdijasok egyrésze nem
tartotta elég radikálisnak és igy elégedetlenkedtek. Egy esztendővel ezelőtt nagygyűlés volt
Mohácson, ahol Balló nem jelent meg. Ezen a
gyűlésen — egyesek állítása szerint — Polczner Zoltánt választották meg országos elnöknek. A mohácsi gyűlés és választás óta nem
volt a nyugdijasoín a k sem olyan
nagyobb
megmoz dul ásuk, amelyből kiderülhetett volna,
hogy ki az elnök, illetve kinek van joga az
ország nyugdíjasai nevében : ntézkedni. Balló

István ugyanis továbbra is elnöknek tekintette
magát, úgyszintén Polczner Zoltán is.
Most, a készülő szegedi nagygyűlés
kapcsán dőlt el a vitás kérdés. Az augusztus 27iki gyűlést ugyanis Polczner Zoltán
tervezte
és hirdette. Polczner a gyűlést annak rendje és
módja szerint bejelentette a rendőrségen, ahol
a bejelentést egyelőre tudomásul vették.
Csütörtökön délelőtt azután váratlan fordu-,
lat történt az ügyben. Megjelent a rendőrségen Balló István és előadta, hogy augusztus
27-ére országos nyugdíjas
gyűlést
hirdetnek
Szegedre, amiről 6 csak a lapokból
értesült.
Kijelentette, hogy a nyugdijasoknak
ő az elnöke ma is, neki viszont az egész gyűlésről
nincs tudomása, tehát azt illetéktelenek tervezik. Panaszában azt kérte, hogy a rendőrség ne
engedéyezze ezt a gyűlést A rendőrségen a
panasz alapján rövidesen megállapították, hogy
dr. Balló István az országos elnök,
Polczner
csak helyi elnök. A rendőrség erre való tekin-»
tettel a gyűlés megtartását
nem
engedélyezte
és erről ertesitetite Polczner Zoltánt így tehát a nyugdijasok szegedi nagygyűlése elma->
rad.

Hírek
f ) M I I W Z
Péntek. Róm. kath. Lajos kir
B/MM.fi 4 J . P r o { Lnjos. A nap kel 5 óra
8 perckor, nyugszik 6 óra 55 perckor.
Somogyi-könyvtár szeptember l-ig zárva.
Egyetemi könyvtár (központi egyetem, L emelet) nyitva vasárnapok kivételével mindennap.
Szegeden a gyógyszertárak közül szolgálatot
tartanak: Apró Jenő Kossuth Lajos-sugárut 59.
(telefon 1996), Borbély József Tisza Lajos-körut
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-sugárut 31. (telefon 2125), Selmeczi
Béla Somogyitelep IX. u. 489. (telefon 3425\

Az idő

A Szeged! Meteorologial Obszervatórium jelenti. Szegeden a hőmérő legmagasabb állása 21.9
C, a legalacsonyabb 13.4 C. A barométer adata
nullfokra és tengerszintre redukálva reggel 756.2
mm, este 758.8 mim. A levegő páratartalma reggel
90 százalék, délben 45 százalék. A szél iránya nyugati, erőssége 2—7.
A Meteorologiai Intézet jelenti este 10 órakor: Még változékony idő, de gyengülő szelekkel és kevesebb esővel. A nappáli felmelegedés
kissé erősebb lesz.
— Szeged ünnepi hete alatt éjszaka is közlekedik az algvői komp. B á r á n y i Tibor főispán nemrégiben átiratban arra kérte a csongrádmegyei alispánt, hogy a szabadtéri játékokra és általában Szeged ünnepi hetére való
tekintettel engedélyezze az algyői komp éjszakai üzembentartását is. Csütörtökön az alispán
értesítette a főispáni hivatalt, hogy augusztus
26-tól szeptember 3-ig az algyői komp éjszaka is közlekedik, a rendes kompdijak mellett.
— Halálozás. J a k ó Vilmos ny. árvaszéki irodaigazgató augusztus hó 24-én meghalt. Temetése
f. hó 26-án délután 4 órakor lesz a Szivárványucca 17. szám alól a belvárosi temetőben levő családi sírboltba.
— Épitőmnnkásgyülés. Az Építőmunkások Országos Szövetsége szegedi csoportja pénteken délután 6 órakor az Épitőmunkásotthonban (Fodorucca 10.) épitőmunkásgyülést tart, melyre az építőipari munkásokat a vezetőség ezúton hivja meg.
A gyűlés előadója: Szakasits Árpád szövetségi elnök, aki az építőipar válságos helyzetét ismerteti és rámutat a segítés módjaira.

— Osztálysorsjáték. Az Osztálvsorsjáték csütörtöki húzásán 5 ezer pengőt nyert a 13238, 4
ezer pengőt a 21910, 3 ezer pengőt a 35366,2 ezer1
pengőt a 69397, 72128 és 82658. ezer pengőt a
766, 3070, 27178, 40841, 45959. 55801 szánra
sorsjegyek nyertek. (Felelősség nélkül.)
— Az ©sztálysorsjAték tegnapi húzása Ismét
szerencsét hozott Pető Ernő főámsitó vevőinek.
50000 pengős főnyereményt az általa eladott '[»
13238 számú sorsjegy nyerte. Még mind a hárons
legnagyobb nyeremény, a 300.000 pengős, a 200
ezer pengős és 100.000 pengős a szerencsekerékben
van. Kevés sorsjegy még kapható a folytatólagos
húzásokhoz.
283

Konczwald Endre búcsúztatása
a Kaszinóban
Az igazságügvminiszter. mint ismeretes, dr.
K o n c z w a l d Endre volt törvényszéki elnököt a pécsi ítélőtábla elnökévé nevezte ki. A tá-<
vozó táblaelnök tiszteletére csütörtökön este a
Szegedi Kaszinó bucsuvacsorát rendezett. A
vacsorán Szeged jogászvilága, a tábla, az
ügyészség, a törvényszék, a járásbíróság, az
ügyvédi kar, a rend őrt isztikar, a katonaság
kepviselői nagy számban vettek részt. Konczwald Endrét dr. T ü r r Aladár, a Kaszinó helyettes elnöke búcsúztatta.
A meleg ünneplés után Konczwald Endre
meghatott szavakkal mondott köszönetet s elmondotta, hogy a buc.su nem lehet végleges,
mert az a nagy szeretet, amely őt idefüzi, örök
kapcsot jelent közte és barátai között. Nem
hagyja él végleg Szegedet, hiszen családja is
itt marad.
Dr. Konczwald Endre a pécsi Ítélőtábla elnöki állását szeptember elejen foglalja el.
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MELLETT

DÉI.MAGYARORSZAO
H a fáj a feje és szédül, Ka teltséget,
bélizgalmat, gyomorégést, mellszorulást rag*
szívdobogást érez, ígyék minél el8bb valódi
»Ferenc Józ*«'!» kec«>r«>»iz<>l Gyomor- és bélszakorvosok bizonyítják, hogy a Ferenc József
viz
remok
természelalkotln hashajtó. A
Ferenc József keserűvíz gyógyszertárakban,
drogériákban és fflszerdzletekben kapható, B.I

Felavallák a „Szegedi kapu"~l
Csütörtök délben avatták fel az Alföldi Mezőgazdasági Intézet növénytermelési
kísérleti
telepének Dejáratánál, az úgynevezett „szegedi
kaput", melyet T a r d o s-T a u s s i g Ármin
főmérnök tervezett. A díszes magyar motivum u kapu magassága 8.70 méter. A kapubejárat ornamentikájának elemei a napsugár-motívum művészi feldolgozása mellett a szegedi
paprika, a napraforgó, buza- és rozskalász, a
KUKorica, a cukorrépa és a mezei munkáknál
használatos néhány jellegzetes szerszám. A szegedi kapu felavatása előtt O b e r m a y e r Ernő
fővegyész beszélt és megemlítette, hogy azért
állították fel a kaput, hogy a járókelők figyelmét felhívják a növénytermelési kisérleti állomás telepének hasznos munkásságára. TardosTaussig Ármin a kivitelezés munkáját ismertette és megemlékezett azokról a szegedi iparosokról, akik igen dicséretes munkát végeztek.
Végül a város hatósága nevében R a c k Lipót
tanácsnok mondott köszönetet az Alföldi Mezőgazdasági Intézetnek és a tervező mérnöknek a látványosságszámbamenő kapu felállításáért.
l é g s a s e k r ^ n y e k
h(Marttal «a m<b»ir»a. kedrdt«fli«MaifslMtalak matton l«(tolmóhbun boníereihntíllc
18
F f k r t c NAnrtor "onnom i. »nqtral 18. TOL. 20—T2.
— Maroonl nj kísérlete! — rövid hullámokkal.
M a r c o n l szenátor, az olasz király Akadémia elnöke, nyári szabadsága ntán ismét teljes erővel
nekilát a rövidbulláimokkal folytatott korszakosnak ígérkező kísérleteihez. Marconl mostani kísérletei — mint közlik, — az úgynevezett ultrarövid
hullámok használhatóságát lesznek hivatva felderíteni. A kísérletekhez szűkség»* készülékeket
Marooni a napokban a Róma mellett lenrő Albanlhegyekből, ahol Rocca di Capban voltak felállítva,
a Szardínia-szigetén levő Figari Capigariba szállította á t Marroni yachton szintéin odautazott. Anynvit elárulnak, hogy hatvan centiméteren hullámokkal való kísérletezésről van szó.
Ha majd JVn Is rájön, mit tud az „Igmándl"
Alkalomadtán csak azt foeja használni!
— A városi gőzfürdő gőzosztálya f. hő 26-tól
a férfiak és nők részére állandóan nyitva van.
— Iskolai hírek. A szegedi állami felsőípariskoía dső érv-folyamára a felvételi vizsgára való
bejegyzés szeptember 1-én délelőtt 9 órakor tőrjén ik a Mars-tér 7. sz. alatt. Az intézet ugyanolyan szervezetű és olyan képesítést nynjt, mint
a budapesti felsőipariskola gépészeti szakosztálya.

II íiévfeien Hősök Emlékmüve
Ceruzával kézreüli?';:
(A Délmagyarorszáq
munkatársótól.)
Bár•
nem hivatalos hatalommal való doss
Béla nv. tb. főjegyző, aki a Névtelen Hősölt
Emlékmfivenek felaíli tájára tett javaslatot
visszaélés
csütörtökön beadványt intézett a polgármesteri

(A Délmagyarország munkatársától.) V a r g a
Gyula battonyai végrehajtó ezév április 4-én Kevermesen, P. T ó t h Pál földműves házánál végrehajtást foganatosított. A végrehajtás nem zajlott
le minden izgalom nélkül, sőt még a bíróságon is
folytatása lett. A földműves ugyanis feljelentést
tett a végrehajtó ellen hivatalos hatalommal való
visszaélés miatt. Feljelentésében
elpanaszolta,
hogy a végrehajtó ceruzájával ráütött a kezére.
Csütörtökön tárgyalta az ügyet a szegedi törvényszék G ö m ö r y-tanácsa

Varga Gyula azzal védekezett, hogy a gazdálkodó a végrehajtás alatt rendkívül idegesen viselkedett, ott hadonászott az orra alatt és ő mintegy
elh áritásni legyintett feléje ceruzájával.
A bíróság több tanút hallgatott ki, majd a végrehajtót felmentette a hivatalos hatalommal való
visszaélés vádja alól azzal az indokolással, hogy
cselekménye oly jelentéktelen, hogy nem meríti kl
a hivatalos hatalommal való visszaélés kritériumát.
Az ítélet jogerős.
— Egy dán elárositóleány átbiciklizte egész
Európát. S t e i n e s s kisasszony egy nagy dán
áruház elárusitónője, a nyáron átbiciklizte egész
Európát és 4594 kilométert tett kerékpáron pnélkül, hogy utján bármi baleset érte volna. A Brenner-hágón öt és fél óra alatt keM át, a Dolomitokban 2840 méter magasságot ért el biciklijén.
— Huszonkét gyermeke volt. Cegléden szép
ünnepség keretében adták át özvegy Horti Jánosnénak a sokgyermekes anyák kitüntetését
Hortiné, aki ma hetvenéves, huszonkét gyermeknek adot életet. Tizenötöt felnevelt serdülő
korig és ezek közül hét ma is él. Egész életében
mosással és vasalással kereste a kenverét és
még ma is ebből tengődik.
— Antón ment gyűrűt lopni. Bécsből jelentik:
Tegnap délután hatalmas külföldi rendszámú turaactomobll állott meg az előkelő belvárosi Spiegelgasse egyik nagy ékszerüzlete előtt A gépkocsiból
választékosan öltözött előkelő ur szállott k i Az
ékszerész maga sietett elébe. Az idegen ur tört
németséggel drágakövek és gyűrök Iránt érdeklődött Azonnal egész drágakőraktárt tettek eléje
a kiszolgáló asztalra. Az idegen ur hosszasan válogatott és végűi megvásárolt tíz gyűrűt és ékkövet. Kifizette a többezer schillinges vételárt, azután ismét beszállt a gépkocsiba és elrobogott. Az
ékszerész a jó vásár után elrakta az ékköveket A
legnagyobb megdöbbenéssel vette azonban észre,
hogy éippen a Iejrdrá|?ább darabok közül eltűnt két
smaragd-sryürű és egy nagy brilliánskő. Értékük
mintegv 65—70 ezer schilling volt. Kétségbeesetten
telefonált a rendőrfőnökségre és feljelentést tett.
Tíz perc múlva már a főváros legkülönbözőbb részein motorkerékpáros rendőrök keresték a gyönyörű külföldi túrakocsit de annak a szélhámossal együtt nyoma veszett.

— Véletlenül kiugrott a repülőgépből és
agyonzúzta magát egy lengyel pilótatiszt. A
lembergi repülőtér közelében szerdán délután
különös repülőszerncsétlenség történt. Egy katonai pilóta kevéssel azután, hogv startolt, a
nagy köd miatt kényszerleszállást végzett,
amely azonban csak nehezen sikerült. A sűrű
ködben a pilóta többször körülrepülte a repülőteret, nem tudta azonban megtalálni a leszállásra alkalmas pontot. Közben szörnyű felfedezést tett. Megdöbbenéssel vette észre, hogy
a megfigyelő tiszt helve üres. A végrehajtott
kényszerleszállás után keresni kezdtek a megfigyelő tisztet és néhánv kilométeres távolságben meg is találták a szerencsétlen pílótali^zt
holttestét. Kiderült, hogy a megfisrvelő kingrott a repülőgépből, abban a feltevésben, hogy
egészen közel vannak a földhöz. Szerencsétlenségére nagyon tévedett, mert mintegy százméteres magasságból ugrott le és szörnyethalt.
— Arzénmér (re zés gyannja miatt exhumálták
e*y gazda bolttestét. A kisújszállási rendőrségre
névtelen levél érkezett, amely arra hívta fel a hatóságok figyelmét, hogy a körülbelül két hónappal
ezelőtt meghalt S z ű c s Elek gazdálkodót arzénnel
megmérgezték. A rendőrség nyomban jelentést tett
az esetről a szolnoki ügyészségnek, amely elrendelt« Szűcs Elek holttestének exhumálásá* és felbmcolását. A boncolás meg is tőrtént és a holttestrészeket felküldték az Országos Vegyvizsgáló
Intézethez, hogy megállapítsák, történt-e mérgezés,
vajtr u n
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hivatalhoz és ehhez mellékelte az emlékmű
elkészítésének költségszámítását is. Eszerint az
emlékmű felállítása körülbelül 10.000 pengőbe kerülne. Azt javasolja Bárdoss, hogy a Széchenyi-téren, a városháza bejáratához bevezető parktükörben jelöljék ki az emlékmű helyét. A bemutatott terv szer;nt az emlékmű kőhalomba rejtett sír lenne, fekete márványtáblával letakarva. Fölé vas-baldachln borulna és
ebben örökmécses égne. A mArvánvlapon Szeged város bronzcimere „1914—1918" felirattal.
A tervezet szerint az emlékmű alapzata 10
méter, halommagasság 0.90 méter, oszlopmagasság 2 méter 10 centiméter ivmagayság 3
méter, tetőpárkány 3 méter 60, tetőcsues 7
méter 40.
Szolcsánqi Gyula szobrászművész már el is
készítette az emlékmű modelljét, melyet bemutattak Pálfy polgármesterhelvettesnek is. aki a
péntekre összehívott emlékmű-bizottság véleményét hallgatja meg.
— A szombathelyi zálogházi visszaélések.
Szombahelyen ma folytatták a zálogházi viszszaélések ügyének főtárgvalását. S i m o n Miklós a zálogház volt vezetője, őszintén beismerte
a visszaéléseket Utána a hűtlen kezeléssel vádolt K o m p a s z Rózsa pénztárosnő kijelentette, hogy nem érzi magát bűnösnek, semmit
sem vett észre Simon Miklós szabálytalanságaiból. A tárgyalást holnap folytatják.
z Ha Budapestre utazik, első ntja legyen a fényesen átalakított és kibővített Hungária-fürdőbe
(Budapest, VII., Pohány-ncca 44.) menni Ott m á r
r e p g e l 5 ó r a k o r n y i t n a k és 1.40 p e o g ő ért nemcsak m e g f ü r ö d h e t h a n e m j ó l
meg Is r e g g e l i z h e t
— Gyémántgyűrűt lopott lopott a lányinak.
Somogyi Sándor debreceni főhadnagy feljelentést
tett a rendőrségen, hogy míg lakásától távol voit,
valaki ellopta gyémántköves aranygyűrűjét
A
nyomozás megállapította, hogy a tolvaj a katonatiszt cselédje, Bott Istvánné volt Az asszony holmijai között meg is találták a gyűrűt. Azzal védekezett, hogy nagyon szereti a kislányát és őt akarta meglepni a gyémántfryürüveL A biróság a gyorsított eljárás szabályai szerint ítélkezett Bottné
felett és kéthónapi fogházra ítélte.

MAKÓI HÍREK
Különvonatok Csanádmegyéből a szegedi szabadtéri játékokra. A szegedi szabadtéri játékokra
Csanádmegyéből a következő különvonatokat illetve utazási kedvezményeket biztositották: Augusztus 28-án, a Szent Erzsébet legendája előadására kulturvonat indul kellő számú jelentkezés
esetén már Mezőhegyesről, különben Makóról Mezőhegyesről a kulturvonat indulása délután 3 óra
20 perc, ugy, hogy a BaAtonya felől érkező menetrendszerű vonat utasai csatlakozást kaphatnak.
Makóról az indulás 4 óra 20 perc, Szegedre érkezés 5 óra 22 perc, Ez a kulturvonat az előa,dás befejezése után fél órával, éjjel 11 óra 50 perckor
indul vissza Makóra, illetve Mezőhegyesre. A kulturvonatra a menetjegyeket az állomási pénztárak
adják ki minden külön igazolvány nélkül. A viteldíj Makótól Szegedig és vissza 1.40 fillér. Augusz
tus 29-én, Az ember tragédiája előadására különvonat indol Mezőhegyesről délután 3 órakor, Makóról 4 órakor s Szegedre érkezik 5 órakor. A
visszaindulás ugyancsak éjjel 11 óra 50 perckor.
Ennek a vonatnak a menetdija egy egész III. osztályú jegy ára, amely oda-vissza érvényes. A,
szeptember 1-én megtartandó történelmi élőképbemutatók megtekintését is lehetővé teszik azok részére, akik augusztus 31-én déli 12 óráig utazási
szándékukat az állomáson bejelentik. Ezen a napon
a társas utazásokra megállapított viteldijkedvezményt vehetik igénybe az utasok. A beutazás n
rendes menetrendszerű vonatokkal történik, ti
visszautazásra éjjel 11 óra 50 perckor a Sze^ftd'
Csanádi különvonatot indít el Szegedről.
Rendkivüli közgyűlés a városnál. Nikelszky Jenő polgármester hétfőn délelőtt 9 órára rendkívüli
közgyűlésre hívta egybe Makó város képviselőtestületét Augusztus hónapban ez már a második
rendkivüli közgyűlés lesz, amelynek összehívását a
jövő évi költségvetés tárgyalása tette szükségessé.
A költségvetés mellett azonban még néhány sürgősebb tárgy szerepel a tárgysorozaté».
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Sport
Levél Dlsier-ből
Beszámolt a Délmagyarország
a Szeged FC
francia túrájának első két mérkőzéséről. A
mérkőzések eredménye osztatlan örömet keltett a szegedi sportkörökben és mindenki bizakodással tekint a túra többi mérkőzése elé.
A Délmagyarország csütörtökön levelet kapott Pick Lajostól, a Szeged FC turacsapatának egyik vezetőjétől, aki a Saint-Disierben lejátszott első mérkőzésről többek között a következőket irja:
— Első mérkőzésünket St. Disierben az FC
Disier ellen lehetetlen rossz talajú pályán játszottuk. A pálya gödrökkel, kaviccsal és kőtörmelékei volt tele. A mérkőzésre Wogenhuber
— vólt Sabaria tréner — sip jelére a következő
csapattal állottunk ki: Pálinkás — Schmidt,
Riesz — Gyurcsó, Somogyi, Bertók — Korányi,
Harmat, Kalmár, Bognár, Havas. Bognár1 azonban, miután nem érezte jól magát (sokat evett
az ebédnél) a második félidőben Csilicscsel kicseréltük. Nagyvonalú játék ilyen talajon természtesen nem tudott kifejlődni, csapatunk
ennek ellenére igyekezett a futball szépségeit
bemutatni. A csapat tetszetős játékát állandó
tapssal kisérte a közönség. Örvendetes volt
Kalmár második félidőbeli jó játéka, amikor
is öt gólt lőtt. Pálinkás jól mozgott A kapott

?

ólokból
ifejezett
mérkőzést
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harmadikat
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trener
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be,
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a
öt perccel mea is hosszabbította.
A

Schmidt—Riesz hátvédpár a szokottnál gyengébben funkcionált Bertók szorgalmas volt
Somogyi végig jól játszott, Gyurcsó kényelmeskedett A csatársorban Havas a tőle regen
látott szép játékot mutatta és rendkivü! hasznosan dolgozott. Csilics nem illeszkedett még
be a csapatba. Harmat végig ió volt. Korányi
csak a második félidőben elegitett ki. Ami
Wogenhuber közreműködését 'lleti — irja Pick
Lajos — a legnagyobb köszönettel tartozunk
neki. Neki köszönhetjük, hogy keddre revánsmérkőzésre hivták meg a csapatot. Végül —
fejezi be levelét Pick — Stein Sándorral együtt
szorgalmasan dolgozunk a téli tura megszervezésén. Az előjelekből itélve munkánk eredményes lesz.
Azóta természetesen a Szeged FC már a
revánsmérkőzést is lejátszotta és azt is — mint
ismeretes — nagy gólaránnyal (13:2) megnyerte.

Megtartják a vízipóló-villámtornát
Mindmáig bizonytalan volt, hogy a SzUE megtudja-e rendezni a vasárnapra tervezett Komjádíemlékversenyt Az történt ugyanis, hogy a villámtornán résztvevő MAC már nem tudott a filléres vonatra jegyet szerezni A SzUE gyors intézkedésére azonban a MUSz vezetősége érintkezésbe
lépett a Máv.-val és sikerült elérnie, hogy a filléres vonathoz még egy vagont csatoljanak. így
most már biztosítva van a vasárnapi villámtorna
sikere, mert azon mind a két budapesti csapat, a
MAC és a MUE is résztvesz. Ha valamiért a Zombori SE távolmaradna a tornától, ugy a Bajai SE
lesz a körmérkőzés negyedik résztvevője.
Dél—Észak válogatott mérkőzés. Sportkörökben az a hír terjedt el, ho^y a déli válogatott
ellenfele nem az északi első garnitúra, hanem
egy kombinált csapat lesz. A DLASz vezetősége azonnal érintkezésbe lépett az ÉLASz-szal
e,s felvilágosítást kért a hírekre vonatkozólag.
Az északi kerület vezetősége megnyugtató választ adott. Kijelentette, hogy a rendelkezésére
álló legjobb csapatával, — amelyben előreláthatóan a volt Bohn SC-játékosok, S z a n i s z 16, M á g o r y , G ö t t r e is helyet kapnak —
áll ki a déli válogatott ellen. A válogatott mérkőzés előtt a SzAK az SzTK-val játszik tréningmérkőzést.
Schlosser Imre, minden idők legjobb magyar
balösszekötője vísszaamatörizálását kérte. Schlosser, aki már 40 éves, futballbirő akar lenni.
A válogatott mérkőzés miatt elmaradnak" a
hainoki mérkőzések. A vasárnapi eldöntésre kerülő Dél—Észak válogatott
futballmérkőzés
miatt a szegedi alosztályban a bajnoki mérkőzések elmaradnak. így más időpontra tűzi
ki a DLASz intézőbizottsága az MTK—SzTK,
9 HMTE—MAK, az UTC—Vasutas, a SzAK—
HTVE és a KAC—CsAK mérkőzést A csabai
alosztályban csak a CsAK—TTC
mérkőzés
marad el O d r o b i n á k válogatottsága miatt.

A Szeged FC-t a PLASz intézőbizottsága az
elterjedt hirek szerint meg fogja büntetni azért, mert Kalmárt a túrán szerepelteti. Kalmárt ugyanis a svájci szövetség, miután vizsálat van ellene, meg nem adta ki a Szeged

f C-nek.

A Ferencváros 70 (5:0) arányban legyőzte Aradon a MTE-t
Kucsmikot súlyosan megbüntette a DLASz.
A DLASz fegyelmi bizottsága legutóbbi ülésén
tárgyalta a csabai Előre két játékosának,
K u c s m i k n a k és M á t y á s Il.-nek fegyelmi ügyét. Az Előre fegyelmi bizottsága, — mint
ismeretes, Kucsmikot égy évre, Mátyást 6 hónapra tiltotta el a játéktól és kérte a DLASz
fegyelmi bizottságát', hogy az egyesületi határozatot emel je jogerőre. Á DLASz fegyelmi bizottsága az Élőre kérelmét teljesítette és a játékosok játékjogát felfüggesztette, de büntetésüket mérsékelte: Kucsmikot sportszerűtlen viselkedéséért 8 hónapra, Mátyás II-őt hasonló
okok miatt 3 hónapra tiltotta el a nyilvános
szerepléstől. Miután Kucsmik ellen profivádat
is emeltek, az ügy aktáit áttették az amatőrzsűrihez. A csabai játékosok ügvével egyidejűleg tárgyalta a bizottság az UTC—MAK mérkőzésen kiállított Szabó (UTC) ügyet is, akit
azonban kiállításával megbüntetettnek talált a
fegyelmi fórum. A CsAK—Rákóczi osztályozó
mérkőzésén kiállított Bódi (Rákóczi) és Kozma
(CsAK) fegyelmi ügyében a bizottság még nem
hozott végleges döntést, hanem a bizonyítás kiegészítését rendelte el a futballisták játékjogának felfüggesztése mellett
A Csongrádi AK tagja marad az elsőosztálynak. Jelentette a Délmagyarország, hogy a szőregi Rákóczi a második osztályozó mérkőzés
lemondásával foglalkozik. A hír valónak bizonyult, mert a Rákóczi csütörtökön bejelentette
a szövetségnek, hogy a CsAK elleni vasárnapra
kitűzött második osztálvozómérkőzést a csongrádi csapat javára lemondja. A Rákóczi
ugyanis kizártnak tartja, hogy a CsAK 7:1
arányú győzelmét Csongrádon behozza. A Rákóczi visszalépése folytán tehát a CsAK lett az
elsőosztály tizenötödik helyezettje.

As olvasó

rovata

Szeged: mostoha-város
Igen tisztelt Szerkesztőségi A „Szabadtéri
Játékok" és a „Szegedi Hét* iránt Budapesten
sokkalta nagyobb az érdeklődés, sem mint azt
gondolnók. Sajnos, ezt az érdeklődést késziénzre sem a pestiek, sem a szegediek megfeelően felváltani nem tudják, mert az Államvasutak ezt a szokatlanul nagy érdeklődést honorálni — nem tudom mi okból — nem akarják. Vasárnapra egy filléres vonat van beállítva, ennek jegyeit az első órában szétkapkodták, második és harmadik vonat beállításáról
nem tudok, pedig mindkettő tele lenne s legalább 5000 fővárosi ember lejönne vasárnapra.
A Szegedi Hét alatt állítólag 30 százalékos kedvezményes jegyek vannak, de féláru jegyekről,
amit pedig a legkisebb pesti megmozdulásra
Pestre bármikor adnak, nem hallottam. így és
ilyenformán sem Szegedet, sem a szegedi idegenforgalmat támogatni nem lehet, holott Szeged az ország nagyságra második, nyomorra
első városa, megérdemelte volna — amit Pécs
kapott — hogv a filléres vonatok már szombat délutánra jöjjenek s vasárnap estére ménjenek, sőt azt is, hogy a bet alatt ezt többszörösen megismételjék. Kiváló tisztelettel: Gál
Miksa.

Í

Szemétlerakodás a Bokor uccában
Tisztelt Szerkesztőségi Tisztelettel
kérjük,
hogy alábbi közérdekű sorainkat b. lapjában
közzétenni szíveskedjék.
Lázasan folyik a munka a város minden részében Szeged ünnepi napjaira, de mialatt a
Honvéd-téren éjszakai serény munkával virágágyakat varázsolnak a fekete salakra, addig a
város büszkesége, a Boldogasszony-sugárut tőszomszédságában, a Bokor-ucca bejáratához,
hatalmas kő- és téglarakást hordanak részben
a Templom-térről, részben a Boldogasszonysugárut egyik bérházából. Tisztelettel kérdezzük az illetékesektől, mi szükség van arra, hogy
az állomásról bejövő idegenek a főútvonaltól
két lépésnyire kő-, szemét-, törött üveg-, rongyés papírhulladékokat lássanak? A Bokor-uctai
lakóktól ugyanis már a tavaszi filléres gyorsok
megindulásakor két ízben panasz ment a köz-

f.
tisztasági hivatalhoz, hogy ismeretlen egyének éjnek idején szemetet hordanak az uccatöltés felé haladó részére s ezt a köztisztasági
hivatal embere következetesen otthagyja. Igeretet kaptunk a hivataltól, de a szemét azóta is
csak ott marad, (különösen a gyepes részen.).
Kérjük az illetékes hatóságot, hogy már a
várható nagv idegenforgalomra való ekíntettel
is intézkedjék a szégyentel jes állapot megszüntetése iránt. Tisztelettel: Á Bokor-uccai lakók.
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Mihály és Fia cégnél, Szeped Kárász ncca 14.

Budapesti értéktőzsde zárlat A budapesti értéktőzsde irányzat ma barátságos volt. Az üzleti
tevékenység az előző napokhoz képest jóval élénkebb volt, de még így se kielégitő. A magánközön s ég részéről élénk érdeklődés mutatkozott egyes
értékek iránt, a spekuláció pedig a közeli rendezési napra való tekintettel visszavásárolt. A tŐBSdeidő későbbi folyamán kissé csendesebb lett az
üzlet. Zárlatkor az értékek nagy része a legmagasabb jegyzéshez viszonyítva kisebb árat mutatott fel, de így is barátságos maradt az irányzat
Kissé gyengült a Nasici ós a Rima. A fixkamatozásu papírok piacán a dollár nemzetkőzi hanyatlása következtében lanyha volt az irányzat A hadikölcsőrnők tartottak valtak. Magyar Nemzeti Bank
138.5, Magyar Altalános Kőszén 333.5, Ganz 12.15,
Izzó 304, Szegedi kender 16.«, Győri terMI 50, Pamut ipar 43.
Zürichi devizaxárlai Párig 20.24, London 16.97.5
Newyork 373.00, Brüsszel 72.15, Milánó 27.22, Madrid 43.30, Amszterdam 208.65, Berlin 123.20, Bécs
72.83, (silling) 57.45, Prága 15.33, Varsó 97.75, BeW
grád 7.00, Athén 2.94, Bukarest 3.08.
Magyar Nemzeti Bank hivatalod írfiilyamjekv)tése. Angol font 18.90—19.30, dán kor. 84.00—85.20,
belga 79.16—79.74, cseh korona 16.95—17.07, dinár
7 80—8.30, dollár 411.00-421.00. kanadai dollár
381.00—401.00, svéd korona 97.30—98.3a, hollandi
forint 231.10-23430. lengyel zloty 6435-64.85, len
340—3.44. leva 4.00—4.26. líra 29.9o—3o.2o. német
márka 13570—136.60. norvég korona 95.20—96.20,
osztrák schilling 77.50—80.50. svájci frank 110.70—
111 40 francia frank 22 30—22.50.
Budapesti terménytőzsde hivatalos Irfolyamiit
Buza tiszai 77 kg-os 8.40—8.60. 78 kg-os 8.50—8.70.
79 kg-os 8.60—8 80, 80 kg-os 8.70-8.90, Jászsági, fejérmegvei. dtmántnlí. peírtvidéki és bácskai 77 kg-os
8.10—8.25. 78 kg-os 8.20-8.35, 79 kg-os 8.30-8.45,
80 kg-os 8.40—8.56. Pestvidéki és egyéb rozs 4.90—
575. takarmányárpa I. 6.40—6.60. takarmányárpa
II. 625—6.35, felvidéki sörárpa 10.50—11.25, egvéb
sörárpa 7.75,-9.00. zab I. 7.00—7.10. zab IT. 6.806 90, tiszai és egyéb tengeri 6.80—6.90, korpa 4.75—
485.
Csikágói terménytőzsde Bárlat Bnza Tanvtva.
Szeptemberre 85 hétnyolcad—háromnegyed (88.5 —
háromnyolcad)', decemberre 89. egynyólead—88 hétnvolcad (91.75—ötnvolcad), márciusra 93.25—93
(95.75—ötnvolcad). Tengeri lanyha. Szeptemberre
49.25 (51.75), decemberre 54 háronmvolcad (56 ö»nymlcad (56 ötnvo1cad\ márciusra 60 (62 egynyólead). Zab lanyhuló. Szeptemberre 37.25 (37 ötnyolcad). decemberre 39.75 (40.5), márciusra 42 ötnvolcad (46.25). Rozs lanvhuló. Szeptemberre 71.25
i"72). decemberre 76.25 (77 ötnvolcad\. márciusra
82 C82.5)
Felnlő* nzerkepzfrt: PÁSZTOR JAZSEF.
Vvomatott a kiadótulajdonos Délmagyarorszáe
fffrlaj»- és Nvomdavállalat R t könyvnyomdájában
Frtelfls Bremvezefő- K1pHi Nándor

SCakasszékfilrdö
reumát, csuzt köszvényt, ischiást és női bajokat gyorsan gyógyit. Kitűnő és olcsó elszállásolás és étkezés. — Prospektus kiadóhivatalunkban kapható. — Levélcím: Igazgatósán.
Kakasszékfűrdő.
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Egy pálinkafőző

és egy finomító készüléket megvételre keresek.
Utóbbi lehet egyszerű főzőkészülék is. Központi
szeszfőzde Makó.
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LYTTON

r e g e n y e

STRACHEY

VIKTÓRIA KIRÁLYNŐ
FORDÍTOTTA: SZINNAI TIVADAR
A helyzet azonban nem volt ilyen egyszerű. Számolni kellett Clarence hercegével is.
Utóvégre Clarence volt az idősebb és ha ő
nősöl meg előbb, az ő jogigényei erősebbek.
Tehát Kent hercegének sietnie kellett volna
a házassággal. Igen óm, de ennek akadályai
voltak: egy hölgy, akivel előbb szakítani kellett. Annyi bizonyos, hogy Kent hercegének
illő kárpótlás jár, ha megnozza ezt a súlyos
áldozatot:
A herceg, miután alaposan meghányta-vetette magában a dolgot, unokohuga halála
után egy hónappal felbukkant Bruxellesben.
Valószínűleg véletlenül került oda. De a véletlen ugy akarta, hogy Mr. Creevy, a Whigpórt egyik főembere, ugyanakkor szintén
Bruxellesben üdüljön. Erről az úrról közismert volt, hogy megrögzött pletykás. A herceg arra gondolt, hogy legjobb lesz, ha intim
ügyeit megbeszéli Mr. Creevyvel- Ez a legbiztosabb módja annak, hogy álláspontja a
hazai politikai körök tudomására jusson. Csak
egy dologra nem számított: arra, hogy Creevy naplót vezet, ahova felír mindent, amit érdekesnek vél, még pedig epés és kellemetlen
megjegyzések kíséretében.
A herceg valami jelentéktelen űrüggyel
magához hivatta Mr. Creevyt és kitárta előtte lelkét. Megemlékezett Charlolte haláláról;
arról is, mennyire valószínűtlen, hogy az
Trralkodó-herceg elváljék mostani feleségétől; arról is, hogy York hercege gyermektelen
és Clarence hercege még nem nyilatkozott,
vájjon meg akar-e házasodni vagy sem. Azután így folytatta:
^Ha Clarence hercege nem házasodik meg,
a hercegi rangsorban én következem. Mondanom sem kell, hogy készen állok bármilyen áldozatra, amit az ország tőlem megkövetel, de Isten látja lelkemet, hogy milyen
súlyos feladatot hárítanának rám, ha azt kívánnák tőlem, hogy megnősüljek. Immár huszonhét esztendeje annak, hogy Madame St.
I.aurent és én közös háztartásban élünk egymással. Körülbelül egykorúak vagyunk, egy
nz ízlésünk, együtt jártuk a világot, megosztottuk sorsunkat egymással örömben és bajban egyaránt. Elképzelheti, Mr. Creevy, micsoda szívfájdalom volna számomra, h a
őnagyságától el kellene szakadnom. Vegye
csak elő a saját érzelmeit, gondolja el, mit
jelentene az, ha önnek el kellene válnia a
feleségétől... Ami pedig Madame St. Laurentet illeti, igazán nem tudom, mi lesz belőle, ha kényszerítenek, hogy az ország érdekében megnősüljek, őnagysága amugyis
nagyon ideges, szóba sem merem hozni előtte a d o l g o t . . . "
Aherceg megemlítette, hogy néhány nappal Charlotte halála után egy cikk jelent meg
a M o r n i n g C r o n i c l e-ban, mely célzott
arra, hogy ezekután Duke hercege alighanem
hamarosan meg fog nősülni. „Éppen reggelinél ültem őnagyságával, amikor leveleimmel együtt az újságot is behozták. Szokásom
szerint a postámat kezdtem bontogatni, mig
nz újságot az asztalon keresztül átnyújtottam
Madame St. Laurentnek. Elmerültem leveleimbe, de csakhamar arra lettem figyelmes,
hogy különös hangokat hallok: sóhajtozást,
görcsös, elfojtott zokogást. Felpillantok, hát
látom, hogy őnagyságát ájulás kerülgetiAmikor végre nagynehezen sikerült magához
térítenem és megkérdeztem tőle, mi történt,
nem felelt, csak ujjával a M o r n í n g C h r o n i c 1 e cikkére mutatott."
Majd ismét Clarence hercegéről kezdett
beszélni: „Természetesen a bátyámnak is joga van megnősülni, ha kedvn tartja. Egy szót
>e szólnék ellene. Ha király akar lenni, ha

vállalkozik rá, hogy féij és apa legyen, tegye meg szegénykel Ami engem illet..: én
nem vagyok nagyravágyó ember és egyetlen
kivánságom, hogy ne zavarjanak . : • marad-

jon nálam minden a régiben. Mindazonáltal..:
az idén, mint tudja, húsvét nagyon korán
esik, március 22.-re. Ha Clarénce hercege
húsvétig nem határozza el magát a házasságra, valami ürüggyel rábírom Madame StLaurentet, hogy egy kis szabadságot adjon
nekem. Akkor néhány hétre Angliába megyek. És ha ott leszek, megbeszélem barátaimmal, hogy mit tegyek. Ha Clarence hercege addig nem nyilatkozik a házasság ügyében, akkor bizonyára reám hárul ez a kötelesség. Akor gondolkodnom kell, hogy milyen lépéseket tegyek::."
( Folyt, köv.)

A Délmagyarország takarékossági akcióid
Asztalos: Üveges András, Deák Ferenc u. 25a.
Schwnrtz Adolf. Csongrádl-sugárut 10. Ábrahám
asztalosmester, Puskás-u. 20., Györgyi József Szent
István-tér 7.
Antók, felszerelések, gnmml. olaj: Markovlcs
Szilárd. Tisza Lajos körút 44. (Benzinből 2%).
— ..Aranka" hölgyfodrászüzlet Apponyi Albertncea 23.
Bádogos: Wottreng János, Feketesas u.
Borkereskedők- F'scber Jenő. Béke n. 8. Wolt
M.ksa. Horthv Miklós a. 16
Bfirönd; Laoher József. Kárász ucca. Szegszárdy. TCárász ucca 14.
Bntor: Róth Hajlított Fabutorgyár, Mars tér 13.
Cipők: Alföldi Clpfllparl rt, Kelemen u 11
Belvárosi Clpfíiízlet Széchenyi tér 11 Colnmhla
Clpőrnktár. Aradi n 8 Központi CtoMzlet. Tisza
La fos kőrnt 36 JBHt" Cipőáruház. Széchenvl tér
Rnsz Péter cinész Iskola ucca 23. Polgár Henrik.
Valéria tér 12.
Plvatárn és kötöttáru: Feliércéetáhlás BOTOS
Miksa. Széchenyi-tér. Fischer és Pártos. Kárá szít. 1 Lumpéi fn He«rv1. Püspökbazár. Tiosztte Tmre
Széchenyi tér 2a Polliik Testvérek. SrMtenvl tér
17 és Csekonfcs n 6. fGFB tí»rl«mvák kivéve.)
Brosrérlar Vafda Tmre és Társa, Kárász neca.
Fehérnemff és kelengye; ¡Hsonka György Jenő
Klsnzál-tér ».
Fényképészek! Rnflrl ü* Vlfltay, KárSsz u. 15
Festék: Tamássv Ovula. Valéria tér. Szabő István. Kálvin tér 2.0aHtzer Tsmátr utóda, Tisza La1o< körnt 36. TTIrfh M„ SzfcKenv* Wr 8.
Férfiruha- Rlin Tgniez, Ke'emen n. 5. Földes
Tzsrf. Klauzál fér.
Gápjavltómflhely: Frlsebmann Gábor, Kálvária
neca '4.
TTnnirnrcr' Steloer Tibor. Kelemen n 7.
HBIcyfodrász:
Hotfmanné nfóda.
Hld-n. T.
Aranka höleyfodrás?!. Apponyi ATberf-u
niatsrertár: G á s p á r Ovula, Száchenvl tér 7.
Trodaherendezá«: Wlrfh és IRenrev. Szédíenvl
tér 5 n <s fél « U
Jérs»ekr#nv. vlzveretáVcrerelés: Felfele Nándor.
KAscntK La In* snir'mt 18
Kiímltos: Ráér Ferenc. Korong oertá
v. Rfl"eirK Pe*«ö. Batthyányi n. 2. Szedres! Lajos, Szt
M;hmv n r.
Keráknái'. rarAnMn. rIMTK: Páry Fde r t , Kiss
n 3 Kelemen Márton. Kelemen n 1T.
Kázlmnnka. hlmzősnvaarnV és előrfllrotás: Fiseher-ké*lmnnVali<K. Kölcsey u. 10. Muskátli kérimnnk'nlpar, Kölcsey n 5
TTánker'tező: Frefmsnn Miksa. K í r í s r n 10
Könvv. nanlr é« írószer- Nem-ett «¡nltóváUnlnf
Kárásr n Tranh B és Társa. Klauzál tér Városi
könwkereskedé*. Kárász n. (Tankönw kivéve.)
Méssí rn. fa lientes: Keresztes Péter, Petőfi S
sujtárnt 27. (3%TN/H kalap- KntfM TTonríd. KSrKr. n 15 Oőrfner Ferenmé. Gróf Annonvl n. 93. Vilma kalapsTitnr. Fekete-as u 16.
NŐI mim: Mflller Wmnel. KlauzSl tér. Blan Andor. Tisza L'afo« körof 47.
MnaAtn^xet: TTxttvn-ino««;?*. Tnk'nr'ékffir n. 6
Oofilra fs fo<<<otkkek- TJebmnnn "H^la. Kelewion
nem Kellner w<Hon. Kárász n. 3. Sandbere TTenrik. S7érh"envl tér.
Ara. ékszer: Flsetier. KTanrál tér 3 Mflltiotfer
V- «¡r/r-herivi tfir R Reirli VAr és Fia rf.. Kelemen
11 11 Rn«enlierer Bél«. KároM n 1 Bérház Téth
TAr«ef. Kftlcspv n (Ezüst étkezőeszközők és dlsz»'írfrvak kivéve.T
Panrika: Csonka Oers-elv. Tisza Lalos P i n i l 51
Bőtösáni: Bíbarl FmH. SzécKenvl tér
ntsn
Srérhenvt tér BoHzer 9. és Fial. Kelemen n 11 Knrnesev Sándor. Szárhenv) lír T-évnl
HenrtV. Tisza Lnlfis körnt 39 Br. Rnlró és Társa
Károlvi u SzaTiá L. és Társa. Kárász ucca
T » M r Péter Kárász ucca S.
n'vtrtárii- Fidnr Nemzed Arntiáz
n
á« Társa. Ccekonlc« n 3 Pnffmani
nezs«. Csekoicie n. 4 Kertész *mház. MiVezáth
Kálmán n 12 Szász Vilmos. Kelemen u 7. Tisza
Áruház. Püspökbazár. Vadász GézAné ü^ Tisza

Lajos körút Nltsovlts István, Gr. Apponyi Albert
ucca 27.
Szappan: Víg* Ferenc. Tisza Lalos kőrnt 53.
Szesz és szfirDJSk: Patzanor. Kölcsey u. 9. Sehorr
Ottó Kosenth L snffárut 4
Szflcs: Méhes és Prlvtnszky. Széchenyi tér &
Sz/lnye*: Bomán Mihály és Fia, Kárász n. Línolenminar. Kárász u.
Tarhonya, esőtészta, levestészta: Kardos Jakali,
KároM ucca 3.
Tűzelőanynir és épflletta: Bach Testvérek rt, Szt.
István tér. Brikett: Szenes! Ferenc. Damjanich n.
TTridlvat: Szász Lajos, Kárász n. 2. Szarvas J.
József, TTid u.
Űve és edény: Adler Mór, Tisza Lalos kőrút
38 (3%, a reklámcélra ősszeállitott árucsoportok
kivéve.)
VegvHsztltó: OlőcIrneT J. és Fia, Iskola n. 27.
Glöokner J. és F i a Károlyi n. 4.
Vlllanv és rádió: Fonvó Soma, Kölcsey ucca.
Rosner József, Tisza Lajos körút 39. Schőnbrnnn
I . Báró Jóslka n. 1
Zománcedény: Kohn Jenő, Tisza Lajos körút 55.
(2%).

Apróhirdetések
ADÁS-VÉTEL

Bútorozott
szobát

L A K Á S T
firyorsan és jót kiad
illetőleg tatát, ha felad ejry apróhirdetést
a

HASZNÁLT
bútort, ruhát és a
háztartásban felesleges tárgyakat ?ól
értékesít s

Déimagyarorszán
apróhirdetései ntján

aí'raosTsror ¿7áa9ia'

Lakás - Üzlet
Négyszobás komfortos
lakás és két parketles
üzlethelyiség azonnalra
kiadó. Honvéd tér 8—9,
Tista Lajos k. sarok.
Lengyel ucca 13. alatt
november elsejére négy
szobás modern
lakás
jutányosán kiadó.
Városi bérházban kettőszobás modern lakás
okt vagy nov.-re kiadó
Megtekinthető 1—4-ig
Szentháromság u. 4a,
I L 2.

Foglalkozás
Ügyes két fiatal leány
elmenne mindenesnek
vagy szobalánynak. —
Csekély fizetésért —
Szentháromság u. 39,
ajtó 7.

11 kötetből álló müveit
ség könyvtára könyvtár eladó Tábor u. 7b.
3x4 perzsa szőnyeg eladó. Megbízott Táboru. 7b
Kitűnő hangit jó állapotban lévő zongora el
adó Tábor u. 7b.

KÜLÖNFÉLÉK

Házat

legkönnyebben eladhat vagy vehet,
ha meghirdeti a

Oélmagyarország

apróhirdetései között
Vidéki úriasszony »z&retne
megusmerkodni
vigkedélyü
inielligeps
úriemberrel. „Szegedi
Hét" jeligére.

Csónakponyvát,
nyugágyat

legolcsóbban

Varga

Mihálynál

A r a d l - u c c a -4.

