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A szegedi ipari kiállítások
számadása
A tavaszi szegedi ipari kiállításnak számadásai most kerültek a nyilvánosság elé. Nem
sal, — semmi más idegent vonzó esemény a
volt Szeged számára az ipari kiállítás idején,
— amit nem szabad összetéveszteni a Szegedi Hét alatt tartott lakásberendezési kiállításvárosban és mégis a kiállítást látogató
h a r m i n c ö t e z e r ember közül — tir-en k é t e z r e n v i d é k i e k v o l t a k . Jól
tudjuk, hogy ezt az idegenforgalmat kizárólag
az ipari kiállításnak betudni nem lehet s ebben a számban kifejezésre jut a filléres vonatok népszerűsége és látogatottsága is, de —
ha nem lett volna ipari kiállítás, kevesebb
lett volna az idegeneket tömegestül hozó vonatok száma is, s igy amit az idegenforgalom
terén a szegedi ipari kiállítás nem közvetlenül ért el, azt elérte közvetve. Ezért a város
tizenkétezer vendégét a tavaszi ipari kiállításnak köszönheti.
S ez a szám magábanvéve is d ö n t ő s lk e r. A szegedi ipari kiállítás bővülhet még,
szépülhet és gazdagodhatik, emelkedhetik
színvonalban, fokozódhatik még a kiállítások
révén a fogyasztók vételkedve, — mindez a
jövő várakozása s a jövő kilátása. De ez a tizenkétezres szám már a jelené, ez már elért
eredmény, ez már a megfutott útnak egyik
eredménye, ezt már nem várnunk kell munkálkodva és kockázatot vállalva, ez már elért
eredmény, elkönyvelhető tétel. S ez az adat
egymagábanvéve is olyan jelentős, hogy kötelezését és parancsát két irányban is meg
lehet állapitani.
A z egyik parancs a v á r o s f e l é szól. A
szegedi iparosok egyetlen fillér segélye nélkül kezdtek hozzá évi kiállításuk megrendezésére. Ez év tavaszán már az ötödik kiállításukat rendezték meg s amit a számadatokból meg lehet állapitani, m i n d e n k i á l l í tásnak több volt a l á t o g a t ó j a és
a b e v é t e l e , m i n t a z e l ő z ő n e k . Az
első kiállításon még ráfizetéssel kellett számolni, az utolsó kiállítás anyagi eredményéből
ötezer pengőnél többet tudtak tartalékolni a
következő kiállítások számára. S ennek jelentőségét csak akkor lehet felfogni, ha arra
gondolunk, hogy gazdasági helyzetben, vásárlóképességben, a kereseti viszonyokban és
munkafeltételekben milyen szörnyű és milyen
kártékony romlás következett be és állandósult az alatt az öt év alatt, amialatt a szegedi
iparosok kiállítása egyre gazdagodott, egyre
bővült, látogatottságában egyre fokozódott s
egyre messzebbre hatolt el kisugárzó erejében.
A város felé szóló parancs tehát könnyen
magyarázható és könnyen érthető. A városnak minden rendelkezésére álló eszközzel támogatni kell az idegenforgalma szolgálatát az
ipari kiállítások ügyének felkarolásán keresztül is. Nem bécsi angol lapok olvasatlan hirdetései számára kell félretenni azokat a filléreket, amiket a város az idegenforgalom ügyének áldozni tud, hanem azoknak a tényezőknek kell segítségére sietni, amelyek vonzák
és hozzák ide ezerszámra is az idegeneket. A
szegedi ipari kiállítás kinőtt már az ipartestületnek rendelkezésre álló helyiségeiből. A szegedi ipartestületnek az a törekvése, hogy a
város központjában kiállítási helyiségről gondoskodjék. Ebben a törekvésében nemcsak a
szegedi iparosokat, hanem a szegedi idegen-
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forgalmat is támogatni legelsőrendü v á r o s i
k ö t e l e s s é g . A z idegeneket nem rábeszéléssel lehet Szegedre hozni, hanem látnivalókkal. S ha a szegedi iparosok most már évről évre gondoskodnak arról, hogy érdemes
és érdekes látnivalója legyen Szeged vendégeinek, akkor legalább találja meg a város
hatósága a segités módját, hogy megfelelő
helyen s megfelelő kivitelben kiállítási helyiségek biztositásáról is gondoskodik a szegedi
iparosság számára.
A kiállítás sikere azonban nem marad néma a szegedi iparosság felé sem. Ez a siker a
szegedi iparosságnak nem mondhat mást,
csak azt, hogy f o l y t a s s á k t o v á b b az
elkezdett munkát, haladjanak tovább a választott utón s rendkivüíi szolgálatot téve a
köznek, használni fognak maguknak is. Szegeden nagy számban élnek egészen kivételes
képességű iparosok s magunk láttuk nem egy
példáját annak, hogy a kiállított ipari termék

E L A F 1 Z E T £ S : Havonta helyben 3.20.
vidéken « • Undapetlen 3.00,kUlt0ld«n
••4® pengd- " Egye* i i A m Ara h é l k » « n a p 12, va*ar>
Ü n n e p n a p 2 0 1111. Hlrd - t í » e k fel-vétele tartta tzertnL Meglel e n l t h é n o k i v é t e l i v e l n a n o n t a feooel

szépsége, hatásossága s a munka kitűnősége
elhatározássá érlelte a vételkedvet s a vágyat
cselekedetté. A szegedi iparosságnak legelsőrendű propaganda eszköze volt minden kiállítás, — voltaképen itt találkozott a fogyasztó a kézmüiparossal s ha még nem is a kivánt
mértékben, — amit már a gazdasági válság
kontójára kell irni, — de mégis sokkal több
vétel és megrendelés jött létre a kiállítás folytán, mint amennyit kiállítások nélkül kötöttek
volna. Abban az élethalál harcban, amit a
szegedi iparosságnak folytatni kell a mindennapi kenyérért, a béke és reménység ünnepnapjait jelentik az ipari kiállítások. A város
hatóságának, a város közönségének s a szegedi iparosságnak össze keH fogni annak érdekében, hogy a szegedi iparosságnak hasznos, a szegedi idegenforgalomnak nélkülözhetetlen ipari kiállítások ismétlődjenek tovább gazdagodva, bővülve, látogatottságban
és teljesítményekben mindig csak emelkedve.

Dollárpánilc
Megkezdődik
(Budapesti tudósítónk telefonjelentése.) Newyorkból jelentik: A hetek óta csendes newyorki
tőzsdén, kedden ismét váratlan dollárpánik tört
ki. Olyan hírek terjedtek el, hogy a Rooseveltkormány végleg leszögezte álláspontját az infláció mellett és hogy a bank jegyszaporitás
már a legközelebbi napokban megkezdődik.
Az ellenőrizhetetlen híresztelések hatása alatt
nagyarányú kereslet indult meg külföldi valu-

Hewyorkban
az

infláció?

ták iránt. Fokozta a pánikhangulatot az a körülmény, hogy az amerikai tőke egyre nagyobb
méretekben menekül az országból.
A newyorki kereskedelmi tényezők véleménye szerint a mai pénzpiaci helyzetet már nem
lehet sokáig fenntartani, az infláció legkésőbb
október elején minden körülmények között bekövetkezik még akkor is, h a Roosevelt elnök
esetleg nem akarná.

Starhemberg herceg
hüségffogadalmat
tett Dollfussnak
Az austrofaslszta herceg éles beszédei mondott a szociáldemokrata bécsi város-

háza ellen a Heimwehr-szSvetség tüntetésén — Kedden este véget ért a katolikus
nagygyűlés

Bécs, szeptember 12. A katolikus nagygyűlés más a kíséretében levő hat magyar püspökké?
kedden este véget ért Az utolsó napon Bécs- együtt A délután megtartott utolsó kongre&znek a törököktől való felszabadításának emszusi nagygyűlésen beszéde* mondott
lékére nagy ünnepségeket tartottak. Az üzletek
Mikias köztársasági elnök,
egész nap zárva voltak, a várost zenekarok járták végig, a nagyobb tereken hangversenyt
tartottak. Az évforduló alkalmából D o 11 f u s s aki többek között a következőket mondotta:
— Végefelé közeledik Európában az az idő,
kancellár és felesége tegnap este fényes fogadóamikor minden isteni jelenséget semmivé alaestet rendezett a kancellári hivatal ballhausplatzi palotájában. Az estély politikai jelentő- csonyítanak le és minden emberi jelentőséget
ségű volt, ezen kizárólag a kormány, a diplo- a materializmus fényébe állítottak. Napjainkmacia, az egyház, a hadsereg és a minisztériu- ban hatalmas szellemi átalakulás megy végbe
mi főhivatalnokok jelentek meg. D o 11 f u s s és a világos szem utolsókat vonaglik. A kereszkancellár, majd F e y közbiztonsági miniszter ténységre vár az a szent kötelesség, hogy utat
az estély folyamán hosszasan elbeszélgetett a mutasson a világnak, amely lázasan keresi az
igazi boldogulást. Végül Mikias eknök mély hómegjelent magyar vendégekkel. Serédí Jusztidolatát küldte XI. Pius pápának.
nián hercegprímáson kivül részt vett az estéEste a Rathaus-Platzon
lyen gróf E s z t e r h á z y Móric, C z e 111 e r
Jenő, E r n s z t Sándor és báró K r a y István.
a Heimwehr-szövetség rendezett ttV»Kedden reggel a Kahlenberg kopár lejtőjén
tetést
Hlond lengyel hercegérsek ünnepi misét celeba nemzeti gondolat mellett. A teret beláthatatrált amelyen 15.000 főnyi hallgatóság jelent
lan embertömeg töltötte be.
meg. Tizenegy órakor a Burg előtti Hejdenplatzon' tartották meg a tula jdonképpeni ünneDollfuss kancellár
pélyt, amelyen a kormány minden tagja, a diplomáciai kar és Bécsben időző összes egyházi
méltatta az ünnepség történetének jelentőségét,
vendégek megjelentek. Az ünnepség folyamán
szimbólumnak nevezte Starhemberg nevet és
M i k i a s elnök tartott beszédet. A katolikus azt mondotta, hogy mint 250 évvel ezelőtt:
nagygyűlés befejezéseül este megszólalt a Szent
Starhemberg herceg mentette meg Ausztria
István dóra török ágyuk ércéből öntött nagyszabadságát, ugy most is elvárják az osztráharangja.
kok, hogy az ősök utódja méltó marad történelmi nevéhez.
A kongresszus ünnepségének hivatalos befe— Az utóbbi napok eseményei, — mondotta
jezésével a külföldi egyházférfiak már este elutaztak, közöttük Serédi Jusztinián hercegoriDollfuss —, megerősítettek abban * hitemben.

D C t MA CLAROR SS AG
lio^jY l nrf népünk szabadságft nem IreO félteni, Ausztria népe h l » a sikerben és hisz történelmi előhivatott sá iában- A Starhemberghagyoooány élő valóság lett és a fiatal StarJjemberg herceg a mi Barátunk — mondotta a
kancellár Starhemberg felé fordulva — éppen
olyan komolyain átérzi kötelességét, mint nagy
öse.
Doltfuss Stai 1 1 w h I k j g éftetéséveJ felezte be
beszédét Ezután az igazságűgymlmszter és
F r e y őrnagy, közbiztonsági miniszter beatéit.
'Az ünnepséget
CftaalkMMIkMHt
»mrnemnerg ir^uAdri
nevreg

^

heszétfe zárta be, aki azzal kezdte beszédét,
hogy mint nagy őse, 6 Is kötelességének énri,
hogy egész különleges teljesítményeket produkál jon. Maid Dollfuss fele fordulva, a következőket monaotta:
A kancellár nr egész embernek bizonyult
a legválságosabb időkben. Esküszöm önnek
•ogy a magam, mint az egész Heimatsehntz nedvében, hogv hűségesen követem önt és hűségesen követjük valamennyien. Kérjük, ne okozwon nekünk sohasem csalódást. Mi nagy dolgodat várunk öntől. Mi aa a j Ausztriát, áz a j jövőt remél jük öntőL
— Azzal a konkrét kéréssel fordulunk ön4iöz, — folytatta a herceg — ne tűrje tovább a
vörös uralmat Bécsben. Elviselhetetlen állapot,
hogy itt szemben — Starhemberg itt a városházára mutatott — még mindig vörösök uralkodnak. I>objnk M őket, akik itt szemben trónolnak — folytatta hevesen Starhemberg. Ne
vár junk soká, addig üssük a vasat, amig meleg.
r
A nép nagy várakozással néz a jövő elé. Teljesítse ezt a várakozását. Ml készen állunk és ha
cselekedni kell, akkor cselekszünk.
A beszéd után az egyes csapattestek" elvonultak a kormány és a Heimwehr vezetősége előtt.

Vaugofn kőrútja a határokon
(Budapesti tudósítónk telefon jelentése.) Bécsből jelentik: V a a g o i n hadügyminiszter körutazást tesz a Németországgal szomszédos tartományokban, Salzburgban ét Tirolban, hogy
ellenőrizze: biztosítva van-e Ausztria határainak védelme. Vaugoin sorra látogatja az összes
helyőrségeket és megnézi a határvidékeken
legutóbb felállított nj helyőrségeket * .

Páris Bécsről
Páris, szeptember 12. A Temps Írja, hogy
Bécsben a napokban nagyfontosságú politikai
események játszódtak te. Mo«t már az egész
világ tudja, — irja a lap—, hogy Középeurópa
torsa

ennek

az országnak

a sorsától

függ

és

hogy a konfliktus, amelynek Ausztria volna a
tétje,
szükségképen
európai
háború jellegét

ölti

magára.

Dollfuss

kancellár

megszervezte az ellenállást olyan körülmények
között, amelyekben mások kétségbeestek volna és meg tudta teremteni a nemzeti arcvonalat. Dollfuss kancellárnak az a szándéka, hogy
!megelőrae azokat, akik Ausztriát kis hatalommal óha jtják felruházni, még pedig oly módon előzi meg ezt, hogy tekintélyes kormányt
létesít. Ez a kormány nem szentesit! a nárthegemóniát és nem tud az önkényeskedésröl.

Politikai vadé«zal
Mirzuschlagban
Bécsben a kormányhoz közelálló körök ugy
tudják, hogy Dollfuss szövetségi kancellár októberre Mirzuschlagban vadászatokat rendeznek és erre meghívta G ö m b ö s Gyula miniszterelnököt. továbbá K e r e s z t e s-F i s c h e r
Ferenc belügyminisztert és K á l l a y Miklós
földművelésügyi minisztert.
A vadászaton résztvesz
Starhemberg herceg is.

a

Heimwehr-vezér

l z ni spanyol kormány
Madrid, szeptember 1?. Lerrottx kedden mulatta be kormánya tagjait a köztársasági el»
nőknek. A kormány tagjai az q j szokás szerint eskü helyett

ígéretet teltek az

államfőnek.

A kormány tagjai között hat radikális, két radikális-szocialista, egy köztársasági párti, egy
katalán baloldalt és két pártonkívüli van.

Eredeti

külföldi

1953 szeptember T3:

rendkívüli nagy ||| Kabátok, ruhák óriási váiaszték-

modellkolíekclómmal megérkeztemII^obb női"3divaTáruliáIában

P. REICH ERZSI

cégnél, Széchenyi
tér 17. szám. a««

Barátsági szerződés
Törökország éi Görögország között
(Budapesti tudósítónk telefonjelentése.) Ankarából jelentik: Nagyjelentőségű nemzetközi
megállapodást irtakalá kedden délben a törők
külügyminisztériumban. Törökország és Görögország között barátsági, megnemtámadási és

köjcsönös segálynyujtási szerződés jött létre,
amelynek legfontosabb pontja kimondja: a két
állam mindegyike biztosítja a másik szerződő
országot a segélynyújtásban bármely oldalról
jövő támadásokkal szemben.

A horogkeresztes munkafront vezetőjének
halálos szerencsétlensége
Reinhold Mucho? halála miatt berátfa, Maechllng S. A.-vezér agyonlőtte magái
Berlin, szeptember 12. M u c h o v
Reinh o l d o t, a német munkafront szervezési hivatalának vezetőjét az ^Arbeitertum" folyóirat
kiadóját és a nemzeti szocialista párt szervezetének egyik vezető tagját Gdingenben halálos
szerencsétlenség érte.
Muchov néhány barátjával, köztük M a e e h 1 i n g rohamosztagos vezetővel Bacharach egyik
vendéglőjében
vacsorázott
Vacsora
után
Maechling felállt, hogy elbúcsúzzék. Amikor
kardsziját felcsatolta, a rajtalevő pisztoly az
asztalhoz ütődött, elsült; a golyó Muchovot találta. Maechling anélkül, hogy megakadályozhatta volna, előrántotta pisztolyát és két gólyát
röpített fejébe. Azonnal meghalt Muchovot
súlyos sebesülésével a gdingeni kórházba szállították, ahol reggel 4 órakor meghalt.

„Németország revánsra készül"
Páris, szeptember 12. Éleshangu cikkben azt
követeli az Echo de Paris, hogy a berlini francia nagykövet haladéktalanul jelentsen be erélyes tiltakozást a német kormánynál, mert
feleiben a rohamosztagok 169. ezredének 3.
zászlóalja a hadilobogón a Strasshurg nevet viseli Ez a legcinikusabb beismerése annak, hogy
Németország revánsra készül, — irja a lap —
nem szabad szó nélkül tűrni az ilyen kihívást,
hiszen Franciaországnak Strassbúrgban olyan
félelmetes hadereje van, amely „adott alkalommal könnyűszerrel visszakergethetné Kielbe
azt a gyülevész hadat.14

Lengyel kémet fogtak el Stettlnben
Berlin, szeptember 12. A stettini államrendőrségnek nemrégiben sikerült letartóztatni egy
embert, aki kémkedés gyanújában állott A letartóztatott ember Cadzierszky lengyel ügynök
volt. Amikor közölték vele, hogy kémkedésért
tartóztatták le, beismerő vallomast tett és kijelentette. hogy abból a célból küldték Németországba, hogy fontos megfigyeléseket és felderítéseket végezzen. Megállapították továbbá,
hogy a lengyel kém fixfizetést kapott még pedig havi fizetését utalványon juttatták el hozzá. A kémkedési pénzek befizetője Zieliszky, a
lengyel követség portása volt. Zieliszky súlyosan megbetegedett és a kórházba szállították.
Zieliszkyt a kórházban meglátogatta egy ismeretlen ember, aki azt állította, hogy Zieliszky
sógora. A látogatás után Zieliszky állapota
feltűnően

gyorsan

rosszabbodott

és a

követ-

kező napon meghalt. A holttestet az államügyész lefoglalta.
A Conti Iroda a lengyel Cadzierszky letartóztatásáról szóló hirét az éjszakai órákban
visszavonta.

Tüntetés a párisi német követség
ellen
Páris, szeptember 12- Tegnap este a párisi
Wagram - teremben de M o r o G í a f f e r y é$
T o r r e p ügyvédek négyezer főnyi hallgatóság
előtt „eljátszották" a birodalmi gyűlés felgvujfásával vádolt személyek védelmét De Moro
Giaffery beszédében megemlítette azt is. hogy
az ügyvédeket az utóbbi időben fenyegető levelekkel árasztották el. „Figyelmeztetem a német fajvédőket, — mondotta — hogy olyan faj

gyermeke vagyok, amely megbosszulja a kiontott vért: korzikai vagyok".
A terem környékén többezer főnyi tömeg verődött össze, köztük mintegy 1500 kommunista.
A tömeg körében egyre sűrűbben hangzott fel
a kiáltás: „Gyerünk á német nagykövetség elél"
A német nagykövetség épületét és környékét
erős rendőri készenlét szállotta meg A környező uccákban a gyalogos- és kocsiforgalmat leállították. A rendőrség és a tüntetők között kisebb összetűzés történt, amelynek során néhány rendőr könnyebben megsérült. Tizennégy tüntetőt letartóztattak.
Az antiszemitizmus elleni nemzetközi liga
nagygyűlésén L a c a c h e elnök feltűnést keltő
bejelentést tett Lacache közölte, hogy a liga
nem fogja túrni, hogy Einsteint ngyártás a sors
érje, mint Lessing professzort Marienbadban.
— Párisban és más fővárosokban —- mondotta — már ki is jelöltük azokat a túszokat,
akik életűkkel fognak fizetni barátaink életéért Szemet-szemért fogat-fogérti

Herrio! távirata Litvinovnak
Párls, szeptember 12 H e r r i o t volt francia
miniszterelnök Rigából L i t v i n o v orosz külügyi népbiztoshoz a következő táviratot intézte:
„Újra köszönetet mondok önnek azokért n
figyelmességekért, amelyekkel elhalmoztak és
kérem, fogadja köszönetemet
mindazokért
amik utazásomat kellemessé és hasznossá tették és fejezze ezt ki munkatársainak, valamint
az orosz népnek, amelynek grandiózus munka iát és békés tevékenységét csodálni alkalmam
volt"

A francia repültiraf
elindult Moszkvába
Páris, szeptember 12. O t t repülőgépra ja orosz
országi uttát kedden kezdte meg. Először az
egyik repülőgép S t a k e r pilóta vezetésével
szállt fel Villa-Coubayben, maid egy másik
hárommotoros gép, — amelyet D n r n o n vezetett — szállt fel a lebourgeti repülőtérről.
Cott miniszter repülőgépe délután 8 óra ,10
perckor indult Le Bourgetből D o r r e t é s B a r e 11 o pilóták vezetésével, fedélzetén D a r r e t
tábornokkal és a légügyi minisztérium több
magasrangu személyiségiével. A légügyi miniszter azért indul közben külön, mert este látogatást tett a strassbnrgi vadászezrednél. A három repülőgép Lwowban találkozik, ahol kiegészítik készleteiket és ezután folytatják útinkat Moszkva és Kaekov felé. Rossi és Codos
csatlakozik a repülőgépre fhoz.

125 halálos áldozata van
az álomkórnak
London, szeptember Í2. A Missuri ü l a m h a n
levő Saint Louisban az álomkór járvány bal'' J
los áldozatainak száma 125-re emelkedett A!
legutóbbi 24 óra alatt öten haltak meg. Az egész
állam területén a járvány kitörése óta 140-en
haltak meg a betegségben.

n p r . M A G ? A P O P ^ n n
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GAAL FRANCISKA
ragyogó fllmfe

ból a tb. tanácsnok megjelent Szűcs szobáján
ban és felszólította a segédnvilvántqrtót, hogy
nyissa fei a kasszát, Szűcs "kijelentette, hogy
a kassza

kulcsa

nincsen

nála.

otthon

hagyta.

Katona tanácsnok erre lepecsételte a kasszát
és felszólította Szűcsöt, hogy másnap hozza
magával a kulcsot. Szűcs másnap azt közölte
főnökével, hogy a kulcsot elveszítette ér, kétnapi
haladékot kapott a kulcs előteremtésére, de a
két nap leteltével sem tudta előadni. Katona
István erre lakatost hivatott és

(eltörette az acélkasszát.
A lakatosnak igen körülményes munkát adott
a kassza felnyitása, ugyanolyan eszközökkel
és módszerekkel kellett dolgoznia, mint — a
kasszafuróknak. A zár körül villamosárammal olvasztotta fel a kassza acélfalát és azután
az egész zárat kiemelte az ajtóból.
A feltört ksszában talált pénz néhány pen-<
gő hí ján

Legközelebb

BELVÁROSI

MOZL

60 medikust,
250 fogászt,
75 bölcsészt,
50 matematikust

ezerötszáz pengővel volt kevesebb,

vesznek fel a szegedi egyetemre
(A Délmagyarország munkatársétól.) Kedden délben járt le a szegedi egyetemen a beiratkozási határidő. A kultuszminisztérium engedélye széria*

'A bölcsészeti fakultáson
az elsőéves hallgatók létszámát hetvenötben, a
mathematikai fakultáson ötvenben állapította
meg a minisztérium. A jelentkezésekből megállapítható, hogy a létszámot be l p het tartani;
ezeken a fakultásokon senkit sem fognak viszszautasitani.
Az idén egyébként a szegedi egyetemen

az orvosi karon
az első félévre 50 hallgatót lehetett felvenni, Később a minisztérium a létszámot hatvanra
emelte fel. Tavaly 70 hallgató felvételét engedélyezték a szegedi egyetem orvosi fakultásájóval kisebb számban Jelentkeztek hall-«
ra. A jelentkezésekből itélve a beiratkozottak
gatók, mint a mult évek folyamán.
száma az idén is elérte volna ezt a létszámot,
de az engedélyezett hatvan hallgatónál többet
Erre való számítással redukálták az első félnem lehet felvenni.
évre felvehető hallgatók számát és ugy látszik,
Az egyetem
— a jogi kart kivéve, — sehol sem kéli az enjogi k'arárt
gedélyezett létszám felemelését kérni a minisz200-ban állapították meg az első félévre fel- tériumtól.
vehető hallgatók számát. A beiratkozásra azonKedden, a rendes egyetemi beiratkozás utolban jóval többen jelentkeztek, úgyhogy a jogi
só napján rendkívül forgalmas volt a központi
kar ötvennel kérte a felvehető hallagtók létszá- egyetem épülete. Nagyszámban érkeztek meg
mának felemelését a kultuszminisztériumtól.
már a vidéki hallgatók is. Előírás szerint az
A minisztérium ilyen ügvekben rendszerint pár
egyetemi előadásokat legkésőbb szeptember
nap alatt meghozza a döntést: a hét végén a
tizenhatodikán kell megkezdeni. Arra való tefüggőben lévő jelentkezéseket is elintézheti az kintettel azonban, hogy tizenhatodika szomegyetem. Tavaly a jogi fakultásra 350 hallga- batra esik, az egyetem rektora elrendelte, hogy
tót vettek fel, százzal több volt az elsőéves hallszeptember tizennyolcadikán, hétfőn reggel
gatók száma, mint az idén; a korlátozás miatt kezdjék meg az egyetemi tanévet.. A tanévmegszámos jelentkezőt vissza kell utasítani.
nyitó ünnepély október elsején lesz.

munkatársától)

Meg-

írta a Délmaqyarország, hogy a polgármester
vizsgálatot rendelt el a járlatpénztár állítólagos hiánya ügyében, de a vizsgálat mindezideig
nem eredményezett olyan adatokat, amelyeknek alapján kétségtelenül beigazoltnak lett
volna tekinthető a visszaélés. A vizsgálat még
mindig

folyamatban

A vizsgálat
eddigi eredményeit

bizalmasan

M a játszik

S Z É C H E N Y I

kezelik. de

MOZI

UTOUSRfl

JAN K I E P U R A
Dalol a mámor

a (ária/pénztárban,
amelynek kezelője Szűcs Gyula segédnyflvántartó, valami hiba van. Ebbé a pénztárba folytak be azok az összegek, amelyeket a járlatirók. illetve a járlatkezelők szedtek be a gazdáktól. A suttogva terjedő hírek eljutottak dr.
Katona István tb. tanácsnok füleihez is. Dr.
Katona az előljárósági hivatal vezetője és közvetlenül felettese Szűcs Gyulának. Egy héttel
ezelőtt váratlanul

rovancsolást

akart

tartani

a

járlatpénztárban. A járlatpénzeket az előljárósági hivatal egyik szobájában lévő kasszában
tartják és a kassza kulcsa a segédnyilvántartónál volt

A rovancsolás,
i
i'letve a rovancsolási kisérlet előtt dr. Kalona
István a számadásokból megállapította, hogy
a kasszában

körülbelül

hatezer

pengőnek

e l r e n d e l e n d ő vizsgálat

sorári

egyik magasabb
rangú városi tisztviselő
idő előtt belekeverni
a
dologba.

nevél

Dr. Katona István azonnal jelentést tett az
általa lefolytatott vizsgálat és rovancsolás ered-i
ményéről a polgármesternek, aki elrendelte 4
vizsgálatot, amely azóta zárt ajtók mögött ío-t
lyik, abból azonban, hogy a vizsgálattal kap-*
csolatban még felfüggesztés nem tőrtént, arra
lehet következtetni, hogy nincs bűnös szándéki»
szabálytalanságról, vagy visszaélésről szó.
A kombinációk természetesen megindulta«
és mivel Szűcs Gyulát mindenki teljesen meg-i
bizható, lelkiismeretes és pontos tisztviselőnetí
ismeri, a városházán az a feltevés alakult ki!
hogy a járlatkassza hiánya körül valaki más^
nak

lehetett

döntő

szerepe.

A városházi hirek szerint az ezerötszáz pen4
J
gős kasszahiány

egy Jóhiszemű baráti szívesség <
következménye.
A város egyik magasabb rangú fiatal tisztvi-3
Szerencsés lesz, ha Pefünél sorslegyet vesz.

ü a p szerencse Petőnél!

pengős nyereményt a

már kiszivárgott egyetmás a vizsgálattal meg| bízott közigazgatási tisztviselő megállapításaiból, különösen a vizsgálat elrendelésének előzményei.
Körülbelül két héttel ezelőtt kezdtek^ suttogni a városházán, hogy

van. e l ő r e l á t h a t ó l a g el-

tart még néhány napig és a polgármester csak
azután határozhat a továbbiak felől.

által

tesz részletes vallomást, mert nem kívánja az

4000

A tlsztviselötársnak adott bar&fl kölcsön után — hivatalos vizsgálat

Délmagyarország

Sármester

Az Osztálysors játék tegnapi
húzásán a

Rovancsolás a Járlatoénztárban:
5000 pengős hozomán»
és 1500 pengős nászút
(A

mint amennyinek a számadások szerint lennie'
kellett volna. Katona István azonnal ki akarta
hallgatni Szűcs Gyulát, aki azonban kijelen-i
tette, hogy nem nyilatkozik, majd csak a pol4

kell I

tennie. Amikor a rovancsolás megejtése céljá- J

\ 32B27 számú

sorsjeggyel

ismét

Pető Ernő

szerencsés vevői nyerték.
Ugyancsak a most folyó V-ik
húzásán már eddig az alant
felsorolt nagy nyereményeket
fizettük ki:
30.000
2.000
2.000
1.000

„
„
„
„

4

n
n

»
»

L 26342
, 27092
8
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4 53061
4

, nyereményeket.

Szerencsés lesz, ha sorsUavel Petőnél vesz.
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MOZI
IDÉNYJEGYEK
a folyó «vadra

már

teljesen

kifogytak.

«Hőjéről beszélnek, aki néhány héttel ezelőtt
nősölt meg és egy jómódú iparos leányát vette
feleségül. A fiatal férj nászútra készült és elutazása elótt felkereste Szűcs Gyula segédnyilvántartót, akinek elpanaszolta, nogy a legnagyobb zavarban van. Apósától

fftezer pengd hozományt
fog kapni, de csak akkor, ha nászutjáról, illelve szabadságáról visszaérkezik. Pénze nincs és
így nesn vineti nászútra fiatal feleségét, aki
pedig erősen készül erre az utazásra. Megmutatta Szűcs Gyulának azt az okmányszerű irást
is, amelyet apósától kapott és amely szerint az
após kötelezi magát, hogy a nászút után azonnal ötezer pengőt fizet vejének.
— ügy gondoltam — mondotta a városházi
hírek szerint a fiatal férj Szűcs Gyulának —,
hogy te kölcsönadsz nekem a
járíatkasszából
ezerötszáz pengőt. Ugy is egyszerre kezdjük

meg szabadságunkat, egyszerre, ugyanazon a
napon érkezőnk vissza és én visszaérkezésünk
napján visszaadom a pénzt abból az ötezer pengőből, amit tar. apósomtői fogok kapni.
Sröcs Gyula

Kuba
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uf forradalom

Newyork, szeptember 12. A Havannából érkező jelentések szerint San Martin kormánya
nem úra többé a helyzetnek. A kubai katonatisztek De Cespedes elnök körül csoportosultak,
akivel együtt u j puccsot készítenek elő. A tisztek ultimátumot intéztek az u j
elnökhöz,
amelyben azonnali lemondását követelik. A jelenleg uralmon levő kormány a zűrzavaros
helyzetben aligha tudja megakadályozni az u j
forradalom kitörését. Helyzetét gyöngiti az is,
hogy az ország több pontján kommunista terrorcsapatok alakultak, amelyek néhány ültetvényt feldúltak és több amerikai állampolgárt bántalmaztak.
W e 11 e s. az Egyesült-Államok kubai követe a veszedelmes helyzetre való tekintettel a követség épületéből a Nacional-szállóba költözött,
amely most valóságos főhadiszállása az amerikaiaknak és a Cespedes elnök körűi csoportosult kuhai tiszteknek.

Havannából jelenti az Association Press: É
Nemzeti Szállóban a helyzet rendkívül feszült
Attól lehet tartani, hogy a szállodát körülzárd
katonaság és a tisztek között összeütközésrt
kerül sor. Miután a szálló személyzete felmoin
dotta a szolgálatot, a tisztek maguk látják el a
telefon- és liftszolgálatot A tisztek attól vaW
félelmükben, hogy a vízvezetéket elvágják, vai
lamennyi rendelkezésükre álló edényüket megj
töltötték ivóvízzel.
A magán és állami repülőtereken a repülő"
gépek légcsavarjait leszerelték, hogy a Nemzeti Szálló bombázását lehetetlenné tegyék. Á
szállóban nagyszámú tengerész jelent meg
hogy felajánlják szolgálataikat volt tisztjeik.
nekT Hír szerint a tengerészeti szolgálatban le-»
vő gépészek a tisztekhez csatlakoztak, ugy, hogy
San Martin kormánya egyetlen hajóra sem számithat

Gömbös szófiai útja

Lefejezték a gyilkos fiu'
és anyját

Szófia,

szeptember

12. A Szvobodna

Recs

cimü lap jelenti, hogy Gömbös Gvula miniszterelnök október 25-è táján érkezik Szófiába.
Hozzáteszi a lap. hogy á látogatást örömmel
várja a bolgár főváros.

Levélben jelentkezel!
a prágai kofferes gyilkos?

segíteni akart nászútra készölő
KiilvIseMláraán

Prága, szeptember 12. A Prasske List azt írja, hogy levelet kapott egy ismeretlen férfitől,
aki magát a kofferes gyilkosság tettesének
mondja. A levél 11-én kelt s a következő az alám tel jesítette kívánságát, kivett a
pénztárból
írása: „A prágai uccai rém, aki mindenkinek
ezerötszáz pengőt és azt átadta
tiszviselötársáaz életét veszedelmezteti. X. Y. Károly." A levél
nak. Nem h gondolt arra, hiszen saját szeirója azt állitja, hogy a gyilkosságot ő követte
mével látta » após kötelezvényét, hogy ebből
a baráti szívességből valami baj származhatna. el, le is irja részletesen a gyilkosság körülményeit, majd hogy hogyan daraholta fel a hulMinden ngv történt, ahogy a fiatal férj mon- lát és hogyan szállította el a pályaudvarra. A
dotta. Egy napon kezdték meg szabadságukat. levcl végül gúnyolódik a rendőrségen, hogy
Szűcs Gyula idehaza töltötte a pihenés heteit, nem jutott a nyomára és azt állítja, hogy nem
az nf házasok pedig a rendelkezésükre bocsájis lehet őt kinyomozni, mert senki sem látta őt
tett
,
egyedül az áldozattal.
A levél nagy feltűnést kelt, bár a rendőrség
másfélezer pengő iárlatkfflcsőnegyelőre azt hiszi, hogy a levél apokrif.

az apás halogatja a fizetést,
egyelőre hallani

sem

akar

ez ötezer

pengős

kötelezvén1/ beváltásáról. Néhány napig tehát
várni kell, de netn lesz a várakozásból baj, hiszen mindössze néhány napról van csak szó
Szűcs Gyula kénytelen-kelletlen belement a
várakozásba és egyre türelmetlenebbül várt a
pénzre, miközben lecsapott a második bomba:
váratlanul megjelent nála dr. Katona István
tb. tanácsnok és rovancsolni akart A kasszakulcs nAhány napi haladékhoz juttatta az érdekelteket de ez a három keserves nap is elmúlt anélkül, hogv a fiatal férj megkapta volna apósától az ötezer pengős hozományt, illetve, hogy visszafizette volna Szűcs Gyulának
az ezerötszáz pengős nászutí kölcsönt.
Aztán jött a lakatos, feltörte a Wertheimszekrénvt kiderült a másfélezer pengős hiány
és a polgármester elrendelte a vizsgálatot.
A városházán igv mesélik ezeket az ezerötszáz pengős kasszahiány keletkezésének előzmenyeiről

Reptilőgépkataszfrófa
nyolc halottal
Belgrád, szeptember 12. Kedden reggel a
Ljubljana és Susak között közlekedő repülőgép
a sűrű köd miatt lezuhant a repülőtér közelében levő erdőbe. A gép vezetője, a műszerész
és hat munkás meghalt

Torgan, szeptember 12. Az itteni fegyintézet
udvarában ma reggel lefejezték Lless Waltet
21 éves mezőgazdasági munkást és 46 éves anv-4
j á t A két kivégzett a mult év elején megtá-i
madta és meggyilkolta az ágyban alvó apát. M
meggyilkoltnak akkor 14 éves második
fia
szemtanuja volt a tett elkövetésének és a gyí l-t
kosok parancsára kénytelen volt segédkezni,
hogy a halottat öngyilkosság feltüntetése célján
ból felakasszák a pajta kapujára. A gyilkosság
leleplezésére a gyilkos legénynek egy vigyá-<
zatlan kijelentése vezetett. A kivégzést a mag-i
deburev hóhér végezte.

Nagyszalontán a román
detektívek brutálisan megvertek
egy református lelkészt

Róma, szeptember 12. A Rómában tartózkodó
magyar reáliskolai növendékek kedden délután
a Campo Dux-on táborozó 50 ezer olasz avantgardistával egyetemben elvonultak Mussolini
előtt. A díszmenet a fasiszta kiállítás épülete
elótt vonult végig. A menet élén a magyar fiuk
haladlak, akiket a közönség az ut két oldalán
sorfalat állva, lelkes ünneplésben részesített
Mussolini a legnagyobb megelégedésének adott
kifejezést a fiuk fegyelmezettsege és megjelenése felett. A magyar növendékek szerda reggel utaznak el Rómából. Firenzében egy napot
töltenek, majd folytatják utjukat Magyarország felé.

(Budapesti tudósítónk telefon jelentése.) Arad->
ról jelentik: A magyar párt vezetőségénél meg-"
jelent I j j á r t ó Sándor református lelkész és
bejelentette, hogy Nagyszalontán ellopták 1000
leu készpénzéL A lopást közölte a szálloda
igazgatóságával, ahol lakott de közölte azt is,
hogy nem tesz feljelentést mert a rendőrség
egy hasonló régi ügyében sem tudott eredményt
elérni. Ezt a megjegyzést meghallotta Farcas
Liviu nevü nagyszalontai detektív, aki a lelkészt előállította a rendőrségre. Itt bevezette
egy szobába, amelyben őt rendőr tartózkodott
A detektív és a rendőrök össze-vissza verték a szerencsétlen lelkészt aki kiszabadulva
a rendőrségről, sérüléseiről látleletet vétetett
fel. Az orvosi megállapítás szerint valószínű;
hogy balszeme világát elveszti. A magyar párt
jegyzőkönyvet vett fel a bejelentésről és szorgalmazni fogja a brutális rendőrtisztviselők el-<
len a bűnvádi el járás megindítását

üsa!óv£mcsS plébános
gyilkosai

Halálra ítélték a beregböszörményi rablógyilkost

Budapest, szeptember 12. S e l i g a Mihály
sajóvámosi plébános megavílkolá^ával gyanúsított K e r t é s z Pált és R é p á s i Józsefet kedden délelőtt Gálfv rendőrfogalmazó Sajóvámosra kisérte. A miskolci törvényszék vízsgálóbirája a helvszinen szemlét tartott- Kertész és
társa a cselekmény elkövetését beismerte, azonban előadásában
ellenmondások
vannak,
amennyiben azt állították, hogv a gyilkossága
paplak ebédlőjében történt, holott a dulakodás
nyomait, valamint a hullát a szomszédos szobában találták. Előadták, hogy a cselekmény
elkövetése után 200 oengő készpénzt, pár darab fehérneműt, egy kézi órát. egy pár kezt^űt
magukhoz vettek és eltávoztak. Az órát és a
keztvüt Gvöngvösön, a iehérnemüt Budapesten értékesítették. A keztvüt Gálfv Gyöngyösről magával hozta és azt a tanuk a plébános tulajdonának ismerték fel. A további nvomo7n«
lefolytatása végett a tetteseket a mátyásföldi
kapitányságnak adták á t

Debrecen, szeptember 12. A debreceni törvényszék kedden tárgyalta a beregböszörményi rablógyilkosság bűnügyét. Délelőtt és délután folytatták a tanúkihallgatásokat A bizonyitási eljárás lefolytatása után Keserű Lajos
törvényszéki elnök kihirdette a törvényszék Ítéletét, amely szerint kétrendbeli előre megfontolt szándékkal elkövetett gyilkosság, egyrendbeli rablás és egyrendbeli gyújtogatás bűntettében bűnösnek mondotta ki Bere Lajost és

nel nászútra Indultak.

ügyanason a napon érkeztek vissza Szegedre,
amikor mindkettőjük szabadsága lejárt Az
első bomba »nem a napon robbant fel, amikor
a iárlatkasszának vissza kellett volna kapnia
a barát! kölcsönt. A nászutjáról hazatért férj
ijedten közölte Szűcs Gyulával, hogy haj van,

előli?

Halvar diákok
Rómában

ezért kötéláltali

halálbüntetésre

Ítélték.

Fele-

ségét, Bere Lajosnét orgazdaság miatt tizhónapi börtönre Ítélte a tőrvényszék.
Bere nyugodtan hallgatta végig az ítélet kihirdetését. Az Ítéletben az ügyész megnyugod o t t , a védő és az elitélt enyhítésért fellebbezett
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Gráciánál

vegyen,

Kárász

ucca

revolverrel agyonlőtte
3. sz. Német János
ápolónő-feleségét

Az inségmimkák és az inségadó
(A Délmagyarország munkatársától.) Jelentette a Délmagyarország. hogy az inségenyhitő
akció munkatervét felülvizsgálat céljából fel
kellett terjeszteni a belügyminisztériumba. A
népjóléti ügyosztály a tervezetet a nsult hét
csütörtökjén küldte el Budapestre. Kedden leirat érkezett a városhoz a belügyminisztertől
és ebben arról értesitik a polgármestert, hogy
az inségenyhitő akció munkatervét szeptember
20-án veszik tárgyalás

alá a

minisztériumban.

A tárgyalásokra á város képviseletében vitéz
dr. Szabó Géza népjóléti tanácsnok utazik Budapestre.
A leiratban intézkedik a belügyminiszter az

Véres dráma
a nagykanizsai kórházban

ínségjárulékokra vonatkozólag is. Az inségjárulékokat ugyanis csak egy évre vethette ki az
adóhivatal és mindeddig bizonytalanság volt
akörül, hogy a jövő évre kivethet3 lesz-e az
inségadó, amelyből ezévben 220.000 pengőt vett
be a város. A belügyminiszter most arra utasította a város hatóságát, hogy az inségjárulék
hozadéka cimén az ezé\i eredménynek
megfelelő összeget állitsa be az 193b. évi költségelő-

irányzatba. Másszóval ez annyit jelent, hogy a
belügyminiszter felhatalmazza a város hatóságát arra, hogy az inségadót a jövő esztendőre is kivesse.

Nagykanizsa, szeptember 12. Kedden hajnalban véres tragédia történt a nagykanizsai közkórházban Német János kiskanizsai iparos
megleste a kórházban alkalmazásban lévő különváltan élő feleségét és hajnali négy órakor
két revolvtrlövéssel

ajtó

Diálricelengyélt,
iníésseii
íefiér

üvegtábláján

keresztül

neműek,
ilZV^ar é»»™

hatolt át és azonnali

Bonyodalmak a Somogyi-telepi templom építése körül
Megkezdték az alapozási munkálatokat, — a telep lakosságának egy része
a templom helyének megváltoztatását kéri

S

MINDENKINEK
KORDA-RUHA
Legjobb. — Legdivatosabb. — Legolcsóbb.

Mérték után
elsőrangú

szabás

és kiállítás.

Iskola
öltönyök,
nagy

felöltök, télikabátok
választékban.

FÖLDES IZSti
Klauzál tér

Német

halált

okozott.

A gyilkos az ijedt betegek és meglepett sze-»
mélyzet között elmenekült. A rendőrség szélese
körű intézkedést tett a feleséggyilkos elfogatására.

Megfojtotta gyermekét
(A Délmagyarország

(A Délmagyarország munkatársától.) Somogyi-telep lakossága mintegy két évvel ezelőtt
mozgalmat indított a telepi templom fölépítése érdekében. Szabályszerűen megalakult a
templom-bizottság, amely gyűjtést kezdemé'ezett és ugy az egyházi, mint a közigazgasi hatóságnál elintézte az elintéznivalókat.
A város hatarozatot hozott és kimondotta, hogy
abban az esetben, ha a telep lakossága összeadja a templomépitéshez szükséges összeget,
ingyen telket ad a templom számára. Később
a püspöki hatóság a város hatóságával együtt
kijelölte a templom helyét, még pedig az V. és
VI. ucca között, ahol üresen hagytak megfelelő
nagyságú telektömböt
A gyűjtés közben szorgalmasan folyt tovább
és a bizottság minden begyült pénzből építési
anyagot, leginkább téglát vásárolt. így lassankint 200.000 darab tégla gyűlt össze, majdnem
elegendő a telepi templom fölépítésére. Elkészültek időközben a tervrajzok és a napokban
a tekintélyes téglakészletből húszezer darabot
kiszállítottak a helyszínre, ahol megkezdték az
alapozási munkálatokat.
Most azután váratlan bonyodalom támadt a
templomépítés körül. Kedden délelőtt dr. vitéz
G á r g y á n Imre vezetésével ötven tagu somogyitelepi küldöttség jelent meg dr. S o m og y i Szilveszter polgármester előtt. A küldött-

mellbelőtte.

Jánosné fájdalmában elengedte a kilincset,
mire a fér; benyitott a tesembe és másodszor
is elsütötte revolverét. A golyó az asszony agyá*"

fiuirtgek, harisnyák dus választékban, feltűnő olcsó árakon

£ampelésHegyi

agyonlőtte.

A szerencsétlen sorsű ápolónő, akinek Német János a harmadik férje volt, férjét feljelentette. hogy lelövéssel fenyegette meg. A férj
gyakran kérte feleségét, hogy térjen vissza hozzá, de az asszony elutasította. Kedden ha inaiban az asszony miközben át akart menni egy
másik pavillonba, észrevette, hogy férje egv 'a
mögött rejtőzködik, ijedten ugrottt vissz* <z
épületbe és fér jétől üldözve, a felriadt beti,- .
között átrohant az egyik kórtermen. Bejutva a
szomszédos kórterembe, az ajtót fogta, t <>gy
férje ne mehessen utána. Német azonbai az

munkatársától.)

\ tak-

nyai rendőrség elfogott egy cselédleányt aki
újszülött gyermekét megölte. A leány Kovács
Eszter Szegeden szolgált, de nemrégiben felmondta állását és hazament szülei tanya lara.
Néhány nappal ezelőtt fiúgyermeknek adott
életet. Szülei azonban nem tudtak semmit a

ség elmondotta, hogy a templomépítés ellenté- dologról. Kovács Eszter a gyermekét a szülés
teket robbantott ki a telep lakossága körében. után elrejtette.
Névtelen feljelentés alapján a rendőrség keA távolabb lakó telepesek ugyanis kifogásolják a templom püspöki jóváhagyással megha- resni kezdte a gyermeket. Vallatóra fogták a
tározott helyét, mert ez a hely nincs a telep kö- leányt, aki ekkor a rendőröket felvezette a
padlásra, ahol a padláson felhalmozódott
szezéppontjában és így a telep túlsó részétől aránymét por alól előkaparta
kisfia holttestét E l talanul messze esik. Az a kívánságuk, hogy a
mondotta, hogy szégvelte a dolgot és ezért elváros változtassa meg a templom helyét, jelöljön ki megfelelő nagyságú területet a tQlep kö- határozta, hogy a gyermeket megöli. Felvitte
zéppontjában, amely a XII. és a XIII. ucca kö- a padlásra, ott' letette egy sarokba, majd szezött keresendő. Igaz ugyan, hogy itt az összes metet kapart reá. A gyermek megfulladt.
A
telkeket beépítették és a templom számára csak rendőrség a leányt letartóztatta.
is akkor jelölhetnének ki megfelelő nagyságú
területet, ha a telektömbön lévő kis lakóházakat lebontanák, de a telep lakossága szívesen
magára vállalja az érdek '!l telepesek teljes
(A Délmagyarország
munkatársától.
A vákártalanítását, hajlandó közköltségen másutt
felépíteni a lebontásra kerülő házakat, csak sárhelyi csendőrség letartóztatta és a szegedi
ügyészség fogházába szállította Széli Imre
megfelelő helyen legyen a templom.
földművest, aki életveszélyesen összeszurkálta
A küldöttség sürgős intézkedést kér a pol- Szabó János nevű rokonát. Szabó tegnap esto
gármestertől, mert az eredeti telken már meg- hazafelé igyekezett a hullámtéri szőlők között
kezdték az alapozási munkálatokat.
levő lakására. A strandon tul fekvő útnál kiA polgármester válaszában
kijelentette, leste régi haragosa és Széli Imre bicskával táhogy saját hatáskörében nem változtathatja madt reá. Védekezett, de nem kerülhette el,
meg a templom helyét mert ezt a helyet püs- hogy Széli háromszor bele ne döfje a kését.
pöki jóváhagyással jelölte ki annakídejen a Szabó eszméletlenül terült el a földön, Széli
város hatósága. Megígérte azonban, hogy érint- elmenekült, de a csendőrök rövidesen elfogták.
kezésbe lép az ügyben a püspöki hatósággal és
Széli Imre a csendőrség előtt azzal védekeabban az esetben, ha a templom-hely megváltoztatásának sem technikai, sem egyházi akadá- zett, hogy önvédelemből szúrta le Szabót, mert
lya nem lesz, megváltoztatja eredeti határoza- Szabó volt az, aki megtámadta egy biciklipumtát és az építendő templom helyét a telep la- pával a kezében. Szabó János állapota súlyos,
életveszélyes.
kosságának kívánsága szerint jelöli ki.

Összeszurkálta haragosát

A küldöttség ezután kisebb telepi kívánságokat adott elő. Uj ártézi kifolyókat, kocsiátjárókat, rampákait kértek a Somogyi-telepiek
a várostól. A polgármester megígérte, hogy jóindulattal fogia elbírálni a kivánságokat.

Egy fiafal leány
öngyilkossági kísérlete
Dorozsmán
(A

Délmagyarország

munkatársától.)

Ked-

den délután Dorozsmára hivták a mentőket a
Jókai-ucca 11. számú házba, ahol öngyilkossági szándékból lugkövet ivott Nóvák Jolán 19
éves leány. Hozzátartozói találtak rea eszméletlen állapotban. A leány búcsúlevelet nem
hagyott hátra, egyelőre nem tudják, hogy miért akart megválni az élettől. Állapota suiyos.
életveszélyes, a maró folyadék összeégette a
torkát és belső részeit. A mentők a leányt a
közkórházba szállították.

Csillárok és rádiók
óriási választékban legolcsóbban
kedvező részletfizetésre knphaták

Deutsch Albert fzeged

Kárász ucca 7.

241 Teleion 18-71

S z i v e s tudomására
hozom az isjen tisztelt vendégeimnek, hogy

h á / i klfőzésre áraimat lemérsékeltem
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Attrakciók a Bécsi-köruíon

Tekintetes Szerkesztőségi A havi bucsu után,
a pénteken megtartott kisasszonynapi bucsu
alkalmával ismét telerakták a Bécsi-körutat
hintákkal, cirkusszal és egyéb attrakciókkal.
-Nem tudom, ki volt az iilehelyeaője ennek a
vurstlinak de hogy ez a lárma elviselhetetlen,
arról könnyen meggyőződhetne a hatóság. A
minden lövés után bekövetkező robbanások, a
kikiáltók rekedt lármája, a trombiták és dobok
irtózatos zaja. a forgóhinta motorjának kipiiftögése, a kénes puskaporos levegő szinte őrületbe hajtja még a legerősebb idegzetű embert
is. Újszegeden tilos az ilyen lövöldözés a madárvédelem miatt. Hát hol az embervédelem?
A környékheli lakók nagyrésze kénytelen elmenekülni ilyenkor a saját lakásából.
Ezúton kérjük a város polgármesterét, hogv
intézkedjék az ügyben és helyezze ki az ilyen
dolgokat a jövŐlien a Vám-térre, vagy más
helyréimért itt a házak között az ilyen lárma elviselhetetlen.
Köszönet a közlésért a Bécsi-körúti lakosok
nevében, tisztelettel: (Aláírás).

A Zsófér-ucca kövezete
Mélyen tisztelt Szerkesztőségi Ismét rá kell
mutatnunk arra a szégyenteljes állapotra
amely a belvároshoz egy ugrásnyira levő forgalmas Zsótér-uccában uralkodik és botránkoztat meg nemcsak bennünket, hanem az itt
megforduló idegeneket is. A felfordult kövezet
miatt az autósok és kocsisok csak nagy keservesen, biciklisták pedig sehogyan sem tudnak az
uccán végigmenni és ezért a jó gyalogjárdákon közlekednek. Sőt egyenesen megdöbbentő
az, amit egyesek produkálnak; rádudálnak a
gyalogjárdán sétálókra is. hogy tér jenek ki előlük és amikor az eipher kérdőre vonja az illető hathengeres urat, visszavág, hogv: ,.ba
nem tetszik, jelentsen feli"
A város kasszájába súlyos útadókat befizető
Maros- és Zsótér-uccai háztulajdonosok nemrégen együttesen kérték a hatóságokat, e helyen pedig szintén több esetben kértük a Zsótér-ucca Kövezetének rendbehozását, azonban
eredménytelenül. Mint a tények bizonyítják, a
mérnökség több olyan uccát vett fel kövezési
programjába, amelyek nincsenek ugv a forgalomnak kitéve, mirit a Zsótér-ucca. fczt az uccát minden különösebb megerőltetés nélkül
rendhehozathat ja a város, mert rövid és a felfordult kövezetet csak fel kell szedetni és újból, helvesen lerakatni. Be lehet kapcsolni az inségmnuka keretébe. Az agyonterhelt háztulajdonosok nem építhetnek kocsiutat is.
Remélve, hogy végre meghallgatásra találnak e sorok. Szerkesztő urnák a közlésért hálás köszönetet mond. teljes tisztelettel: Több
Zsótér-uccai

lakó.

Te/les értékben biztosítva lesz

c

sönaUfa,

ha téli tilroldara

leti

Kovács
sporthaióüzeme.

eme-

(A

Délmapiiarország

munkatársától.)

A vá-

ros pénzügyi bizottsága legutóbb, amikor a város jövő évi költségvetés-tervezetét tárgyalta
— mint emlékezetes — foglalkozott a kisvasút problémájával is. Meglehetősen éles felszólalások hangzottak el a kisvasút tarifapolitikája ellen. A felszólalók megállapították, hogy
a kisvasút jelenlegi tarifájával nem szolgálja
azt a célt, amelyért létesült, nem enyhít kz alsótanyai gazdák helyzetén, mert a drágH viteldijak miatt a legtávolabbi tanyarészekről is
inkább kocsin, vagy gyalog hozzak be terményeiket a gazdák a szegedi piacra, mint vasúton.
A pénzügyi bizottság az elhangzott felszóla-

Maros

ad/a.

u. 24.

Száraz akác

és
bdkk
tűzifa
a legfőbb minősénben kapható házhoz szállítva Szenest Ferenc fatelepén
Damjanich ucca végén. 960

Ingyen olvashatta
a Délmagyarországot
mert v i s s z a k a p j a elköltött
pénzének 5°/o-át, ha takarékossági szervezetének üzlet eiben szerzi be szükségleteit.

lások alapján átírt a városi üzemek igazgatóságához és figyelmébe ajánlotta a panaszokat.
Az üzemigazgatóság legutóbbi ülésén került
napirendre a kérdés a pénzügyi bizottság átirata alapján. A polgármester bejelentette az
üzemigazgatóságnak, hogy a pénzügyi bizottság ülése után adatokat szerzet» be a többi
magyar gazdasági vasutak tarifájáról és az
adatokból megállapította, hogy jelenleg a szegedi kisvasút tarifája a legolcsóbb az összes
magyar

gazdasági

vasutak

között.

Az

üzem-

igazgatóság ezekután ugy határozott, hogy nem
szállítja

le a kisvasutnak

sem a személy-,

a tehertarifáját, mert ezt

sem

— szükségtelennek

tartja.

UJ csillár áruház!
Mielőtt csillárt vásárol, tekintse meg újonnan berendezett nagy
raktáramat, hol olcsón és jól vásárolhat. Kedvező részletre is.

Kelemen

Marton

rádió é í Írógép raktárában, Kelemen u. 11.
Raktáron levő kerékpárokat gyári árban árualtok.

Őagyma-iünieiés
izgatott
(A

Délmagijarország

makói

tudósítójától.)

A makói hagymatermelők elkeseredése és izgalma az idei hagymaértékesitési kampány
csődje miatt egyre nő. A hagymaszindikátus
működésével is elégedetlen kertészek nap-nap
után küldöttségeket menesztenek a hatóságokhoz és a napirendeq lévő küldöttségjárások
egyre nagyobb és hangosabb méreteket öltenek.
Tegnap a vármegyeházán Tarnay alispánnál
járt egy hatvantagu küldöttség, amely azt panaszolta, hogy amig a makói kiskertészektől
egy fej hagymát sem vesz át a szindikátus,
addig nagyobb gazdáktól és uradalmaktól nagyobb mennyiségeket vesznek át.
Kedden még nagyobb és hangosabb tömeg
verődött öss?e a reggeli piacon és a tömeg
magatartása fenyegető jelleget öltött. A szindikátus főtéri helyisegei előtt összegyűlt termelők — akiknek soraiban nagy számban voltak
asszonyok — , a kezükben tartott hagymaminta-'csomókat fenyegetőleg rázva és kiabálva valóságos

Makón

csoportok
és küldöttségek
követelnek
a kisteimetök

tüntetést

rögtönöztek

a

szindiká-

A lei tus ellen. Azok, akik az épületbe bejutottak,
dlitalan.
inkább könyörgésre fogták a dolgot, elpanaszolták, hogy adóért, haszonbérért szorongatTestvéreK
'ák őket s ha nem veszik át tőlük a hagymát,

rakídrnnkba

és leszállítás

sxörax,

Nem szállítják le
a tanyai vasút tarifáit

t éptelenek fizetni.

Egy öreg kertész térdreros-

intervenciós
vásárlásokat
megmentésére

ténő vásárlások érdekében eddig is megtett 14^
péseket tovább folytatják; minden erővel igyekeznek biztosítani azt, hogy 500 vagon hagy-*mát felvásárolva és beraktározva tehermentesítsék a nagy készletektől a makói piacot és
segítsenek a kisembereken. Megígérte a főjegyző azt is, hogy mindezeket a kérdéseket a vármegye

közigazgatási

bizottságának

szerdai

ülése elé terjeszti; ugyanebben az ügyben a
szindikátus ellenőrző bizottsága is ülést fog
tartani pénteken délelőtt 11 orakor a várme^
gyeházán.
A küldöttség csak nebeaen távoeott és las-i
san oszlott szet.

üdöfelszólaitilási tárgyalások
A szegedi II. számú adólelszólamlási bizottság
szeptember 14-én a következő tételeket tárgyalja:
Kovács Márton asztalos Teréz-ucca 18.. Minda
Antal asztalos Rózsa-ucca 15., R a d v á n y i
Ferenc
asztalos Somogyi-telep VI. u. 258., Schullcr V i l -

mos bádogos Attila-ucca 17., Wiloff Ferenc borbély Kossuth Lajos-sugárut 61., Baumgartner Márton borbély Szilléri-sugárut 24., Stefándel Henrik

kadt a szindikátus
igazgatója
előtt és
lábait
átölelve kérte: vegye át tőle a hagymát,
ment-

cipész Francia-ucca 16., Pintér János cipész Somogyi-telep XIII. 782., Benkő József szobafestő Bi-

se meg a tönkrejutástól.
A szindikátusi ház előtt összegyűlt tömeget
nagyobb rendőri készültség tudta csak a vármegyeházához terelni, ahol küldöttségben járultak az alispán elé. A vármegyeháza folyosóit, előszobáját valósággal elözönlötte a mintegy kétszáz főnyi tömeg, amely itt is meglehetősen hangos magatartást tanúsított. Vertán
Endre vármegyei főjegyző hallgatta meg a küldöttség szónokait, akik egymást túllicitálva
adták elő panaszaikat és a kérelmeket, amelyeknek végeredményében egy volt a mottója:
a szindikátus működését szigorúbban ellen-

li a ri-ucca 3., Csernák Matild női szabó Vitéz-ucoa
13., Veiner Dezsőné n«i szabó B á r ó Jósika-ucca
37., Boda G á s p á r f é r f i szabó Török-ucca 1., K a t o n a
K á r o l y f é r f i szabó Dehreceaii-ucca 16b.,
Kovács
János férfi szabó Vásárhelyi-sugárut 3S., K a l c s o v
Ilona női k a l a p o s Szilléri-sugárut 32., Hesser L i pót tollszedő Mérey-ueca 13a.. Kofváes B é l a lakatos Petőfi Sándor-sugárut 36., Petró Ferenc l a k a tos Molnár-ucca 16, l,us»tig Manó k á r p i t o s Tápéi-ucca 41., Benkő Béla piaci r ő f ö s
Boldogasz-

őrizzék
nek a

és intervenciós
kistermelőkön.

vásárlásokkal

segítse-

Vertán Endre főjegyző igyekezett megnyugtatni az elkeseredett tömeget és Ígéretet tett
arra, hogy a szindikátusnál a legnagyobb alapossággal fogja megállapiani az eddig történt
szállításokat és vásárlásokat, kivizsgáltat ia az
átvétel körüli eljárást s az állair. részéről tör-

szony-sugárut 35., Streberóczky Andrásié péksüte-

mény árus Csillag-téri s j ü k s é g l . 19., özv. Lippai
L a j o s n é piaci r ő f ö s Hóbiártbasa-ucca 32., özv. Török K á r o l y n é piaci fehérnemüárus Hóbiártbasa-

ucca 25a.. Gártner József szatócs Petőfi Sándorsugárut 9., Becsey Aladár szatócs Margit-uee-a
29.. Hirschl Ilona szatócs Szilléri-sugárut 40., Koreck Eta szatócs Somogyi-telep VIII. 400., Kővágó
József s z a p p a n f ő z ő Csnka-ucca 8., özv.. R a j k y Antalné háztulajd. Szatymaz-ucoa lb., Fazék«« E n d r e

paprikakeresk. Valéria-tér 10.

1953 szeptember 13.
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BESZÖKÖTT AZ Ö8Z
(A Délmagyarorsaág munkatársától.) A Tisza
fölött őszi kód terjeng, a« esték hűvösre fordultaik.
Elmúlt a nyár. Tegnap még itt volt, itt aranylott a házak között, a fák lombjain — talán szivünkben is —, aztán gyors, suhanó léptekkel elindult A másik kapun pedig belépett az fez csendese» és szerényen.
Most már csak emlékeken botorkál az ember.

— Népünnepély a Mórav&ro&bao. Nagyszabású
népünnepélyt rendez vasárnap a Móravárosi TE ;
sportfelszerelése javára a Kolozsvári-téren. A
nagysikerűnek Ígérkező népünnepélyen mindeníél«
szórakozásról gondoskodik a rendezőség.
x Bárányi zeneiskolában (Kárász-ucca 15.) a
tanítás megkezdődött Beiratások naponta.
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— Kormányzósértésért és a esendőrség meg-i
Ragyogó napsütésben, tarka fürdőruhás nők
sértése miatt: kétheti fogház. Kormányzósér-i
korzóztak (nem fürödtek) a strandon. Karcsú csótés és a csendőrség sérelmére elkövetett becsű-!
nakok siklottak a vízen, gramofon szólt: „Tenyereletsértés miatt került kedden a szegedi tör-*
vényszék G ö m ö r y-tanácsa elé A m b r u s Jó-»
men h o r d o m . . S z á z ¿6 száz ember nótázott, flörzsef szeghalmi fölamüves. Ambrus május kö->
tölt, nevetett mohón, óriási vurstli volt a Tisza:
zepén az egyik szeghalmi kocsmában iddogált
zajos, eleven, elbűvölő. Az ősz felőrölte az életet
A Szegedi Meteorologlai Obszervatórium je- és közben vitatkozott barátaival. Vita közben
a partokról, csak itt-ott látni még néhány el- lenti Szegeden a hőmérő legmagasabb állása 26.0
elmérgesedett a hangulat és igy történt, hogy,
Ambrus súlyosan sértő kifejezéseket használt,
szánt fürdőzőt A csónakok lassan pihenni térnek, C, legalacsonyabb 8.7 C. A barometer adata nullA gazdálkodót feljelentették a kocsma veudé-t
a kabinok elárvulnak és téli álomba merülnek. A Tokra és tengerszintre redukálva reggel 770.7 ram,
gei. A keddi főtárgyaláson Ambrus azzal vé->
este
765.6
mm.
A
levegő
páratartalma
reggel
79,
regattaházakban utolsót lobban az élet Nemsokádekezett, hogy nem emlékszik a sértő kifejezé-t
délben 45 százalék. A szél iránya reggel délkeleti,
ra esek is megindulnak lefelé a vizén. Az úszósekre. Lehetséges azonban, hogy használta azoeste délnyugati, erőssége 1—2.
mester, osönakmester téli pihenőre vonul. Az egész
A Meteorologiai Intézet jelenti este 10 óra- kat, de nem emlékezik, mert ittas volt. A bi-<
nyári éle* belekerül egy skatulyába, ahonnan majd kor: Hőemelkedés, délnyugati szél, esetleg egyes róság több tanút hallgatott ki, akik azt vallot-i
ták, nogy Ambrus nem volt ittas és nagyon jól
helyeken, főleg délnyugaton esők.
c«ak jövőre, az első meleg napsütésre bnjlk elő.
tudta, hogy mit beszél. A bíróság bünösnelá
Lassankint bontani kezdik a strandokat, a kamondotta k i a gazdálkodót és tekintettel aa
— Közigazgatási ülések. B á r á n y i Tibor
enyhitő körülményekre, 14 napi fogházra Ítélte.
binokat Azt is, amelynek oldalán öklömnyi lyuk főispán szeptember 15-én délelőtt 11 órára ösztátongott, azt Is, amelynek az oldalán tenyérnyi
Osztálysorsjáték. Budapestről jelentik: Az
szehivta a közigazgatási bizottságot, amely akosztálysorsinték keddi húzásán 4 ezer pengőt
széles hasadék volt — hisz mindnyájan emléke- kor tartja a nyári szünet első ülését.
zünk ngy-e? A homokban emberek helyett faleve— Vizet kérnek a rókusiak. K i s s Bálint tör- nyert a 32627, ezer pengőt nyert a 989. 2485.
4$06 és 10059 számú sorsjegy.
lek hevernek. Egymás mellé kerülve kifecsegik a vényhatósági bizottsági tag vezetésével rókusi
— Az Osrtálysorsjáték tegnapi húzásán a 10f*l
küldöttség kereste fel kedden délelőtt a poltitkokat miket odafönn a fatetőn leste ei forró
pengős nyereményt ismét Pető Ernő főárasitó sz*v
gármestert.
A
küldöttség
u
j
ártézi
kifolyót
kért
nyárt estéken. A Marosnál vidám kirándulók herencsés vevői nyerték a 32627 kétkettedes szám«
az Ilona- és a Kisteleki-ucca sarkára. A pol- sorsjeggyel A legnagyobb nyeremény a 300.00(1
lyett nzsonoapapirosok, cigarettavégek szerény- gármester a rókusiak kívánságát szakbizottsápengős jutalom a« utolsó nap keriM kisorsolásra,
kednek a bokrok között. Egy fürdőcipő és egy rn- gok elé terjeszti.
haöv is ott maradt a bokor tövébein, egyetlen nyárt
— A szegedi idegenforgalmi hivatal propawwMk itt az elhagyott oartan. A ha.lászcs&r*U megganda nyomtatványai. A városi idegenforgalül, a azabadtüzhelyen m«g pereegbe sül a hal, a
mi hivatal nemrég megjelent propagandaA Délmagyarországi Kertészeti Egyesület
nyomtatványai szakkörökben elismerést arat- tal a Szegedi Hét alatt rendezett kiállításon a kö*
kondérban fő a paprikás, de Tápé felől már vágtat
tak.
A
„Reklámélet"
cimü
lap
legújabb
számávetkezők nyerték dijat:
rfflpfts lován az ősz.
ban beszámol ezekről a nyomtatványokról és
Állami aranyérmet nyert: ZJatnek Pál, áflaml
A Tisza csak csobog rejtélyesen, ügy tetszik, többek kőzött a következőket írja: „ . . . az utaezüst érmet: Hoffmann Ferenc, állami bronz
zási propagandanyomtatványok közül különös met: Zsembery Károly.
mintha sima, siratná a konjunktúrája elmúlását.
figyelmet érdemel Szeged város Idegenforgalmi
Az Országos Magyar Kertészeti Egyesület
Újszeged még teljes pompájában ragyog, kri- Hivatalának „Előzetes tájékoztatója", amely
arany
érmét nyerte: őrgróf Pallavicini Alfonz Kázantémok szikráznak a virágágyak közepén, szö- lapocska alakban sorolja fel mindazt, amit a
roly
uradalmi
kertészete. Ezüst érmet nyert: SzaFilléres gyors utasai Szegeden láthatnak és élkőkút csobog. Itt még érezni lehet a nyár illa- vezhetnek. A különböző csoportokat fejlécek bó István és társai Iványi Aurfl, Jeger Kálmán,
tát Georginák szines fejei bólogatnak az elsiető
díszítik, amelyeket B u d a y György igen te- bronz érmet nyert: ózv. Halál Sándorné.
A Délmagyarországi Kertészeti Egyesülőt arany
n y á r után, egyben mélyen meghajolnak a bevonuló
hetséges szegedi grafikusművész keszitett. Naérmét nyerte: Hoffmann Ferenc, Sebők Antal, dr.
gyon
üdvös
lenne,
ha
a
többi
magyar
vidéki
váősz eMWt
Temesváry Géza, Zsembery Károly, Kolaucii
ros is ilyen értelmesen szerkesztett és szerény
Károly, Mojzes János, ifj. Zsiga András, ózv HaHa valaki meg akarja találni a nyarat, megta- kivitele ellenére is Ízlésesen kivitelezett kalauzlál Sándorné, Orincsák Miklósné, Domokos József,
lálhatja, ha elindul illata nyomán. Ez az illatfo- zal fogadná a filléres vonatok utasait.. .**
Somogyi Imre, Hamm el Dezső.
nál, armely ott leng Újszeged fölött, biaomyosan el— Az alsóvárosi szérűskert tűzbiztonsága. Az
A Duna-Tiszaközi Mezőgazdaság
Kamara
vereti osak bele kell kapaszkodni...
alsóvárosi szérűskertben már sokszor pusztított
arany érmét nyerte: Orincsák Miklósné, ezüst éra tűz, legutóbb néhány héttel ezelőtt égett el sok
met nyert: Rozgonyi Géza, Papp Ferenc.
gazda termése. A szérüskerti tűz alkalmával a
A Duna-Tiszaközi Mezőgazdasági Kamara bronz
vízhiány okozta a legnagyobb bajt. A tűzoltók
érmét nyerte: Kolauch Károly, a Dólmagyarorszáháetartial fa méez&roe, k e d r e i ö fizetési feltételek mellett legkénytelenek voltak a Vám-téri ártézi kutig elgi Kertészeti Egyesület ezüst érmét nyerte: Sánolceóbban beezerezhetSk
18
F e k e t e N á n d o r Koeenth L. e u g á m t <8. Tel. 20—72.
menni vizért. de a nagy távolság miatt elegendor János. Horváth János, Kiss Mihály, Tóth Testdő vizet nem kaphattak az oltáshoz. Dr. vitéz
vérek, Kasza István, Mayer Károly, díszoklevelet
Gárgyán Imre törvényhatósági bizottsági tag
nyert: Keresztes Flffcné.
most a legutóbbi szérüskerti tűzre való hivatkozással indítványt nyújtott be a polgármesterhez. Azt indítványozza, hogy a város vezettesse el a Kecskés-telep ártézi kút jának erősBudapest, szeptember 12. A főváros egyik víTólö
István
aivatsxilcsUxlete
vótermében kedden este kettős kardpárbaj nyomású vizét az alsóvárosi szérűskertbe. A vezetéket azonban zárja le és mondja ki, hogv
Kelemen u, 2. Há|»i étteremmel szemben
volt amellyel lezárult az evezős Európa-bajnoazt
csak
szérüskerti
tüz
esetén
nyithatiák
ki.
ki versenyekkel kapcsolatban keletkezett affér.
A szérűskert tűzbiztonsága az indítványozó
A párbaj során, — amelyben dr. if j. K a u s e r
Vt munkáié,
alakítás,
tavltás
Tstván és S z e n d y Béla, B o d a y
Pál és szerint csak igv lehet megnyugtató, mert tűz
olcsón
és pontosan.
— A "Báesetén
a
tűzoltók
azonnal
elegendő
vizhez
jutS z e n d y András voltak a szembenálló felek
nyai cég volt sxabásxa.
w
—, a Széndy-testvérpár sérült meg. If j. Szendy hatnak.
Bélát könnyebb természetű, Szendy András pe— P. Bach Márta a nyelvtanítást megkezdte.
dig 3 centiméteres vágást kapott. Á párbaj után
Kedvezményes gyermek- és felnőtt csoporttanitás.
a felek kibékültek.
Tisza Lajos-kőrut 42a. Telefon 28-49.
• sj^" *
Szerda. Róm. kath. Notburga sz.
•
Prot. Ludovika. A nap kel 5 óra
33 perckor, nyugszik 6 óra 17 perckor.
Szegeden a gyógyszertárak közül szolgálatot
tartanak: Leinzinger Gyula: Horváth Mihály-ucca
9., (telefon 13-52), Moldván Lajos Ujszegedi, Vedres-ucca 1. (telefon 18-46), Nyilassy Ágoston Római-körut 22. (telefon 25 49), Salgó Péter Mátyás
király-tér 4. (telefon 12-96), Frankó Andor Dugonics-tér 1. (telefon 17-9?), Zakar örökösök Valéria-tér 1. (telefon 16-99).

AzTdő

A kertészetílíállitás diiaf

Kettős karrtnárbai
az evezős bajnokságok után

Meguyi/i /

A Winkier fürésxöuár (most Syivanía)
tflzlfo OprlMfO újból üzembe helyeztetett

Iskolai hírek

Bükk-, gyertyán-, eserhasáb, tuskózott és
aprított fa legolcsóbban beszerezhető. Házhozszállítás. Viszonteladóknak nasrv árked-

Tanévnyitó istentisztelet a középfoka isEoláfc református vallású tanulói számára 15-én, pénteken reggel 8 órakor lesz a Kálvin-téri templomban. Prédikál Durkó Gábor hitoktató-lelkész.

S i n « : sternberq Zoltán

épületfa és tüzelőanyag: kereskedő Rákóczi tér.
(Mérey u. és Török u sarok.) — Telefon 32 - 5 7 .

l o l t t s e ű . Iskolai

harisnyák,

gyermek
nagy

kötötfkal>át<*k
v á l a • xt

EUSSSÍÍQ

A Tunyogi-reálgimnáziumban a beiratások 13-án
és 14-én lesznek. Az intézet bizonyítványai az ál- Sxécfenyl
lami iskolákéval egyenrangúak. Az igazgatóság.

lér

2. Ttsxa

ékl*a

n

Imre
sxálló

mellett.
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A Szapáry-finólé

Oszi idényre ajánlom
összes textil cikkekkel d ú s a n

felszerelt

raktáramat.

Nagy válaszfék divatselyem és miiselyemárukban.
úgyszintén bel- és külföldi női ésférfi kabátkelmék és öltönyszövetekben

flngoI

férfi s z ö v e t e k b ő l állandóan nagy r a k t á r i tartok.

Szőnyegek, garnitúrák és minndennemü divatcikkek a
sabb szabott árakon.

KURUCSEV SÁNDOR

Kísérje

figyelemmel

A h a s íellsége, málláfékt lóldalmnk, emésztés! nehézségek, gyomorbélhurut és sárgaság
n
természetes »Ferenc József«
keserűvíz
használata által megszUntelhelök és az agy, a
szém, lödö vngy S7lv felé irányuló vértólulások
ellensulyozhatók. Gyomor- és bélspecialisták
igazolfák, hogy n Ferenc József, vizzel különösen az 015 életmód következtében jelentkező
bajoknál, nagyon kedvező eredményekel érnek
el. A Ferenc József keserűvíz gyógyszertárakban, drogériákban és füszerOzlelekben
kapható.
h.i

PAPLANMDOMÁN
I
legjobb í>» |
legnebb
kivitelben I
lagolosAb-1
hun kaphaUS 1857 Ata

Mihály és Fia cégnél. Szeged Kárász ncca 14

MAüfrl HÍREK
Közigazgatási bizottsági ülés. A szombatról elmaradt közigazgatási bizottsági ülést szerdán délelőtt 10 órai kezdetted tartják meg Fáy István főispán elnöklete alatt a vármegyeházán.
Kazaltüs a tanyák között Tegnap este 7 ~ óra
tájban tüzet jelzett a toronyőr a makói tanyák között A tűzhöz előbb a tanyai szerelvényt vonultatták ki a tűzoltók, később az egyetlen motoros fecskendőt is kivezényelték a rákosi útfélen Biró István Ugar 5—1. számú tanyájára, ahol egy polyvakazal égett. A tanyában, amikor a tűz keletkezett,
csak a gazda 10 éves kisleánya volt, a közeli szom^édok azonban már a tűzoltók megéikezése előtt
kettévágták az égő kazlat úgyhogy csak a fele
ousztult el. A tüz keletkezésének oka ismeretlen.
— A járdán biciklizett: két napi elzárásra
ilélték. jelentette a Délmagyarország, hogy a
rendőrség szigorúan ellenőrizteti a kerékpárosokat, hogy nem a járdán közlekednek-e. Az
ilyen kerékpárosokat pénzbüntetésre, esetleg elzárásra itéli a rendőrbiró. Tegnap az őrszemes
rendőr tettenérte K o c s i s János kereskedősegédet. amint a járdán száguldott. A kereskedősegéd a rendőr felszólítására nem állolt meg.
hanem tovább robogott. Feljelentették, kedden dr. P a p p Menyhért rendőrtanácsos elé
került. A rendőrbiróság Kocsis Jánost 2 napi
elzárásra itélte.

Előbb a Del-Ka-hoz
azután az iskolába!
— Munkaközvetítés. A Hatósági Munkaközvetítő utján foglalkozást kaphat: 1 asztalos, 3 kádár, 1 kosárfonó, 2 szajgyártó, 2 szabó, 4 cipész, 1
cipőfel,siőrészkészitő, 4 hölgyfodrász, 1 fehérnemű
varrónő, 2 kefekötőnő, 1 fazekas, 1 esztergályos,
1 gazdasági kocsis, 1 kandász. 1 tehenész.
x Zneker Ililda okleveles zongoratanárnő órákat vállal Somogyi-ucca 11.
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ASZFALTOZÁST
fal- és padlóburkolást
•zobrász- és mükőmunkát,
cserépkálvhákat,
építkezési anyagokat
olcsón készít es árusít

Landesberg tSSTn-lt

legjutányo-

kirakataimat.

Muszáj reprezentálni
a magvarságot. . .
A kőszegi reáliskola növendékei Olaszország
vendégeiként járják Itália napfényes városait. A
magyar diákokat meleg szeretettel fogadják mindenütt az olaszok éppen ugy, mint ahogyan a balillákat fogadták nemrégen magyar földön.
A kőszegi diákok kiránduló csapatában van
egy szegedi fiu is. B á r á n y i Tibor főispán Iván
fia. A fiatal Bárányi Iván napról-napra lelkes-kedves leveleket és képeslapokat küld változatos utjuknak úgyszólván minden állomásáról. A főispán
tárcájában hordja ezeket a kedves Írásokat és egyiket-másikat apai büszkeséggel mutatja meg ismerőseinek. A legutóbbi képeslap Nápolyból érkezett Olyan eredeti, olyan szép, legényes irás, hogy
a nyilvánosságra kívánkozik.
A fiatal Bárányi Iván ezeket irja édesapjának
a képeslapon:
„Nápoly gyönyörű. Sokkal szebb, mint Róma
és kedvesebb. Capriban is voltunk. Borzasztó
fáradtak vagyunk, de hiába, — muszáj reprezentálni a magyarságot. Nagy sikereket arattunk mindenütt."
— Szóval ;eprezentál a kis öreg, mondja Bárányi főispán és mosolyogva rejti el tárcájában a
nápolyi anzikszot.

TanulóQegedüU
alkalmi

vételek

i s rendkívül

olcsón

S i e i n e r

Gangaxcrüxemben,

Kelemen

u . 7.

— Betörés fényes nappal egy Fő-téri üzletbe. Kedden délután a Singer Varrógép részvénytársaság
makói Fő-téri üzlethelyiségébe a déli szünet után
visszatérő személyzet megdöbbenéssel konstatálta, hogy* az íróasztal pénztárfiókja fel van törve
Megállapították, hogy a fiókban volt készpénz és
a pénztárosnő ezüst zsebórája hiányzik. A helyszínre kiszállott detektívek megállapították, hogy
a betörés déli 12 óra eés negyed egy óra között
történt Tóth Ilonka déli harangszókor bezárta
az üzlethelyiség uccai üveges ajtaját s bement a
ház udvarára, hogy előhozza kerékpárját. Tiz percig tartózkodhatott az udvaron, amikor visszajött
az üzletajtóban egy 55 év körüli, szürkeruhás,
sportsapkás embert talált, akinek egyik szeme hibás volt és aki megszólította azzal, hogy valami
gépalkatrészt szeretne venni, de ha már dél van,
nem tartóztatja a kisasszonyt Tóth Ilonka még
meg is próbálta az ajtókilincset, az zárva volt s lehúzva a redőnyt, eltávozott. Minden valószínűség
szerint ez az ember járt az üzletben az alatt az
idő alatt, amig a leány az udvaron volt. Az iróasztalfiók felnyitása és kiürítése két-három percig
tarthatott és az üzletből kilépő ember ahogyan
felnyitotta, ugyanugy be is zárta álkulccsal az üzletajtót. Azt is megállapították, hogy az Íróasztal
fiókját ugyanolyan vésővel nyitották fel, mint
aminőt a legutóbb Makón, az Ehrenfeld és Spitz
cégnél történt kasszafurás alkalmával az asztalfiókok felnyitására használtak. A rendőrség folytatja
a nyomozást
— Nem azonos. K é z d i István kéményseprő-üzletvezető annak megállapítását kéri, hogy nem
azonos azzal a Kézdi Istvánnal, akit a kommunista szervezkedés ügyében Budapesten letartóztattak.

A legszeretetreméltóbb könnyelműség mintaképe
volt a maga korában Szapáry Pál gróf, hatalmas
vagyonok ura és elfecsérlője. Az övé volt Gyála
is, amelyre a háború előtti évtizedekben Szeged
városa is alkudozott öróla alkották meg a „Pali"
fogalmát e z t a pénz-szóró, mindenkinek beugró,
mindenkinek csak szívességet tevő típust Szentpétervári attasé korában elég volt egy szép aszszonynak felsóhajtania, hogy milyen hideg az
orosz tél, kellemetlen az egész élet mikor a Riviérán már tavasz van, — hogy a Pali gróf sürgönyileg rendeljen, különvonaton szállítva, az
őrök napfény birodalmából egy vagon virágot.
Hogy ezzel a tempóval Dárius kincsét is el lehetett verni, abban nyilván nem kételkedik senki.
Mikor aránylag fiatalon meghalt, jóformán semmije se maradt a feleségének, aki Lwow orosz
hercegnő volL
Ellenben a biztos ós szilárd vagyont jelképezte
bátyja, a zárkozottabb életű László gróf, Fiume
egykori kormányzója, aki nagyköveti állásokban
szolgálta a magyar nemzetet Legendák jártak a
fukarságáról, amely szószerint vett garasoskodásokban nyilvánult meg, hogy aztán alkalmak adtán, mikor reprezentálni kellett az egész világ
szájtátva bámulja meg a pompát
Annál csodálatosabb hogy ő is tönkrement Néhány év óta rendkívül sokat szerepel az újságok
hasábjain bécsi hotelek perlik kifizetetlen számlák
miatt kereskedők igyekeznek rajta végrehajtásokkal beszerezni a követelésüket — azonban többnyire meddőnek bizonyul ez a törekvésük, Szapáry Lászlónak semmije sincs. A Jugászláviába
esetet murakereszturi birtokot kisajátították, a fejedelmi pompájú és történelmi nevezetességű muzeális kincsekkel teli kastélyra pedig a hitelezők
vetették rá magukat A nyáron végre dobra került a kastély s maga a község, Murakeresztur,
ambicionálta a legjobban, hogy a birtokába kerüljön. Egyszerre megvan vele a nevezetessége, vonzóereje, amúgy soha az életben muzeumot berendezni nem tudnának. Elriasztva a többi licitálót,
meg is vették a csodapalotát 2,600.000 dinárért,
ami odalenn is egészen tekintélyes vagyont jelent
Odalenn azonban igen sok igyekezet fáradozik
azon, hogy a magyarság ne érvényesüljön túlságosan, pláne anyagi téren. Ez lépett most is akcióba a báni hivatal révén, amely beleavatkozott
az ügybe, egy kissé megkorholta könnyelműségéért Murakeresztur község elöljáróságát, az árverést pedig megsemmisítette. Hogy teljesen hivatalos jelleget lehessen adni az ügynek, utólag felbecsültették a kastélyt s ennek során megállapították, hogy csak egymillió dinárt 6r. Tehát a két
és félmillió túlzás.
így menti meg a politikai szempont a község
gazdasági egyensúlyát. A tényeket pedig el kell
fogadni, hiszen hivatalos hely nyilatkozott Ami
magát a becslést illeti, arra magunk is tudunk valami hasonlót amikor ugyanis a régi szegedi ház
dolgában keUett a szakértőnek véleményt nyilvánítani.
— Tekintetes ur, súgta az akkori hivatalos férfiú, csak azt mondja meg, hogy kaucióra becsüljük-e, vagy adóra?

Szabászati, f e h é r n e m ű
valamint

géphimzőianfolyamoi

nyitottam Polgár n. 22. sz

Ugyanott

f é r f i , n ö l és

gyermek fehérnemdek jutányosán készülnek.

Kerékpáros

ok!

A 3 v a g o n alkalmi visszavett kerékpárokból most
kerülnek eladásra 1 0 0 d r b . I . rendű, nasryhordképessépll országúti, ballonos, nöi és versenygépek. Saját érdekében ne késlekedjen a beszerzéssel, mert
ilyen akció mésr nem volt soha és nem lesz

Szánté Sándor
gépkereskedönél

Sxeged, Kis* ucca (Klán D. palota
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Hajós H. wsllett.
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VIKTÓRIA

KIRÁLYNŐ

FORDÍTOTTA; SZINNAI TIVADAR
19
Minden szem, minden gondolat a trónörökösnő felé fordult. De Viktória rejtve maradt kensingtoni magányában, édesanyja árnyékában. Alig tudtak róla valamit. Pedig
a legutóbbi idők során sokat Fejlődött, nem
volt már az a jelentéktelen kislány, akinek
tartották. Szelleme kezdett már kibontakozni,
bucsut venni azoktól a gyerekes dolgoktól,
melyek addig betöltötték. Ebben Lipót királynak is nagy része volt. Miután hazatért Bruxellesbe, sürü levelei komolyabb témákkal
kezdtek Foglalkozni. Arról irogatott unokahugónak, hogy miként vélekedik az időszerű
politikai kérdésekről. Megmagyarázta neki az
uralkodó kötelességeit. Kifejtette, hogy a
sajtó milyen aljas és igazságtalan. Ebben a
kérdésben nagyon szigorú és haragos volt.
„Ha egy országban, ahol sajtószabadság
van", irta, „összegyüjtenők a lapok kiadóit
és szerkesztőit, akkor olyan csúnya társaságot kapnánk, hogy még a kedvenc kutyánkat
sem memők rájuk biznil És ezektől Függ a
hírnevünk és becsületünk!" De ami az uralkodó hivatását illeti, ebben a kérdésben kiFogástalan elveket vallott: „Véleményem szerint az államFő első Feladata, hogy teljes pártatlansággal uralkodjék és az igazság szellemében dolgozzék a közért"
Viktóriának nemcsak a tudása, de az ízlése is sokat Fejlődött ebben az évben. Noha
még mindig rajongott a lovaglásért és a táncért, nagyon megszerette a zenét is és igaz
gyönyörűséggel hallgatta az olasz mesterek
opera-áriáit Irodalommal is kezdett foglalkozni, verseket olvasott, elmerült Sir Walter
Scott munkáiba.
Amikor Lipót megtudta, hogy az angol király halála közeleg, leveleiben hasznos tanácsokat adott unokahugának. Lelkére kötötte,
hogy legyen bátor, szilárd és becsületes. Ne
Féljen a nagy változástól, mely közeledik, természetes esze és igazságszerete majd megmutatja neki a követendő utat. Nem szabad
elhamarkodnia semmit. Óvakodjék
attól,
hogy megbántsa az emberek hiúságát. A m i a
belső politikát illeti, nyugodtan megbizhatik
a Whig-párti kormányban. De Lipót nem érte
be azzal, hogy levelezés utján oktassa Viktóriát. Azt akarta, hogy személyes támogatásban is legyen része és ebből a célból elküldötte hozzá régi, hűséges, kipróbált barátját,
azt az okos német orvost akit Claremontban,
felesége halálos ágya mellett Fogadott szivébe husz évvel azelőtt. így történt aztán, hogy
Stockmar alakja ismét Felbukkant a legFelsőbb angol körökben. Megjelent, mintha
csak a sors küldöttje lett volna, egy ujabb
történelmi jelentőségű pillanat előhírnöke.
Június 18-án a királyt szemmelláthatólag
elhagyta ereje. Canterbury érseke ágya mellett tartózkodott, hogy az egyház vigaszában részesítse. Szent szavai nem ütköztek
lázadó lélekbe. ÖFelsége már régen a jámborság útjára tért, már évek óta buzgó hivő
v o l t „Fiatalkoromban" —- Fejtegette egyszer
egy lakomán — „ha jól emlékszem, nem hittem az égvilágon semmiben, esak élvezeteket
hajszoltam és bolondságokat űztem. De egy
tengeri utazásom alkalmával nagy viharba
kerültem, láttam • Felkorbácsolt tenger csodáit és megtanultam hinni. Azóta buzgó keresztény vagyok."
A haldoklónak eszébe Jutott, hogy ma van
a Waterlooi csata évFordulója. „Még legalább
ez az egy nap adassék meg nekem, hiszen

más naplementét ugy sem látok többé!" —
sóhajtotta. Orvosa biztatta. „Remélem, hogy
Felséged igen sok naplementét fog még látni" — mondotta. De a királynak volt igaza.
Másnap — 1837 június 20-án — kora hajnalben örökre lehunyta szemét.
Amikor mindennek vége volt, az érsek és
a főkamarás kocsiba öltek és lóhalálában elhajtattak Windsorból Kensingtonba. ö t órakor értek a palota elé és ebben a korai órában alig akarták bebocsájtani őket. Hat órakor a kenti hercegnő felkeltette álmából leányát és közölte vele, hogy Canterbury érseke
és Lord Conyngham itt vannak, sürgősen
beszélni akarnak vele. Viktória magára kapta pongyoláját és kiséret nélkül bement abba
a terembe, ahol a két ur várt reá. Lord Conyngham térdre ereszkedett és hivatalosan
bejelentette a király halálát. A részleteket az
érsek mondotta el. A kislány lenézett a két
hatalmas úrra, akik földig hajolva, halk, tiszteletteljes hangon tették meg jelentésüket.
Lenézett rájuk és tudta, hogy ebben a pillanatban ő már Anglia királynője. Később feljegyezte a jelenetet naplójába: „Minthogy a
Gondviselés ugy akarta, hogy ezt a magas
polcot én töltsem be, minden igyekezetemmel azon leszek hogy teljesitsem kötelességemet hazámmal szemben. Nagyon fiatal vagyok és talán sok dologban — ha nem is
mindenben — tapasztalatlan, de biztos vagyok benne, hogy nincs ember, aki több jóakarattal keresné a helyes utat; mint én.
vFolyL köv.)
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gy jégszekrény, 128 pengő.
Egy redőnyös amerikai Íróasztal, 120 pengő.
Tfzenkétszemélyes lendamaszk asztalkészlet,
120 pengő.
Egy magyar-perzsa szőnyeg, 120 pengő.
Egy bőrönd, 90 pengő.
Egy alpakka evőkészlet. 90 pengő.
Egy villanyos teafőző, 80 pengő.
Egy sezlon, 60 pengő.
Egv négyrészes zsurasztal. 40 pengő.
Schöberí—Morpheus-pamlagáffv, 240 pengő.
Egy kerékpár, német gvártmánv, 240 pengő.
Egy Bonvovszkv-festménv, 250 pengő.
Egv kristálvüveg dohányzó készlet. 180 pengő.
Egv Schöberl-fotefágv, 180 pengő.
Egy Aristol-gramofon, német gyártmány,
160 peneő.
Ecv télikabát, 160 pengő.
Egy csillár, hatlánsrn 150 neníő.
Egv férfiöltöny, mérték után, 140 pengő értékbenKlaedrólan
a nélmacrvarorsKdfjeWfíeeiöi

Sorsolás

napfa:
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Sport
Békésen Iníézlk el az egyeleml
sporfkedvezmények ügyét
Megírta a Délmagyarország, hogy az egyesületek az egyetemi sportok!isi kedvezmények
megszűntetését kérték es ugy határoztak, hogy
az intézkedésig a KEAC elten bajnoki mérkőzésre nem állanak ki. Az egyesületek kérelme
elöl a KEAC eleinte elzárkózott, kcsóbb azonban hajlandónak mutatkozott a differenciák
áthidalására és azt hangoztatta, hogy a kedvezmények megszüntetése nem tőle, 1hanem az
egyetemi tanácstól függ. Ennek több mint egy
hónapja, de még mindig nincs az ügy elintézve. Az egyesületek, miután már megkezdődött a
szezon, türelmetlenül várják a KEAC intézkedését
Az egyesületeknek az az álláspontja, hogy a
KEAC-tól függ az egyetemi sportolási kedvezmények megszüntetése. Az egyesületi vezetők
azt hangoztatják, hogyha a KÉAC informálná
az egyetemi tanácsot a rendelet sportszerűtlenségéről, a tanács minden bizonnyal visszavonná rendeletét Az egyesületek még várakozó álláspontot foglalnak el, mert remélik, hogy a
KEAC még a bajnoki startja előtt elintézi az
ügyet.
A Délmagyarország munkatársa érdeklődött
a DLASz-nal az ügy" állásáról. A szövetségben
közölték, hogy az ügy a közeljövőben előreláthatóan ehntezést nyer Dr. Gidófalvy Pál az
egyesületek megbízásából elkészítette az egyetemi tanács elé terjesztendő memorandumot
és azt beküldte a DLASz-hoz. A DLASz most
valamennyi egyesületnek elküldi a memorandumot aláiiás végett és ennek megtörténte után
járul a küldöttség az egyetemi tanács elé.
Mig ez megtörténik, több hét telik el. közben
vasárnap a MAK ellen kell játszania az egyetemi csapatnak. Miután azonban vasárnapig
az egyesületek kérelme előreláthatóan még
nem nyer elintézést, a megállapodás értelmében a MAK nem áll ki a KEAC ellen bajnoki*
mérkőzésre.

A Budai 11 és a Bocskay ntén
a Szeged FC ?

-

A Szeged FC kedden délután tréninget tartott A tréning labdavezetésből, passzolgatásból és szkippelesből állott A Szeged FC lelki-,
ismeretes készülődésére nagy szükség van,
mert vasárnapi ellenfele, a Somogy igen jó
formában van. J ó forrná iát eddigi eredményei
bizonyítják, a Budai 11 legyőzése után vasár-»
nap a kiváló játékerőt képviselő Bocskait saját otthonában győzte le. A kaposvári csapatnak a Bocskai felett aratott győzelme nem
mondható szerencsésnek, mert a mérkőzés
egész tartama alatt a Somogy játszotta az ered->
ményre töróbb futballt A Szeged FC-nek vasárnap teljes tudását kell a küzdelembe dobnia, ha a Somogyot győzelmi sorozatában
meg akarja állítani.
Szabó, a Vasutas orsxAgo® yjumtasba.inokségot
nyert nehézsuljn ökölvívója az MÖSz. vasárnapi
válogató versenyére meghivájst kapott
Szerdán sorsoliák ki a második osztály őszi
programját A DLASz tanácsa legutóbbi ülésén
foglalkozott a Kisteleki TE-nek a másodosztálv
csoportbeosztására vonatkozó panaszával. A
tanács az elnökséghez hasonlóan indokoltnak
találta a KTE panaszát és megváltoztatta a
másodosztály csoportbeosztását. A hármas csoport helyett két csoportra: déli és északi alosztályra osztotta be a másodosztályt A másodosztályú bajnokság őszi programját szerdán
sorsol ják ki.
Temesvári meghívást kapott a Szeged FC. X
Szeged FC kedden táviratot kapott Temesvárról, amelyben a TAC a szegedi csapat vasárnapi ellenfeléül ajánlkozott. A Szeged FC kénytelen volt a TAC ajánlatát visszautasítani, mivel vasárnap a Somogy ellen bajnoki mérkőzést kell játszania, válaszában a Szeged FC
kérte a TAC-ot hogy tegyen más terminusra
ajánlatot

Csónakok

Steinbock Pálnál,

téti tárolása és
javítása
15»

Kazinczy ucca fi.
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Elmarad az eszt atléták szegedi vendégszereplése. Jelentette a Délmagyarország, hogy a
főiskolai világbajnokságokban
résztvevő eszt
atléták vasárnap Szegeden a stafétabajnokságok keretében starthoz állnak Az eszt atléták
vendégszereplése elmarad, értesülésünk szerint
nzért, mert nem akarnak az esztek kerülő uton
hazamenni.
A SzAK benőre**« * Corinthián-dtjra. Az MLSz
ki ts sorsolta a SzAK első ellenfelét, a Gyulai
AC-ot. A SzAK azonban a túlzsúfolt bajnoki program miatt lemondta a mérkőzést és igy kiesett a
további küzd eleim bői.

Apróhirdetések
BÚTOROZOTT
SZÓBÁK

Bútorozott
szobit

L Á K A S 1
gyorsan és jól kiad
illetőleg talál, hatelad egy apróhirdetést
H
lélmanyarorszáuba'

4—5 szobás modern I.—
II. emeleti lakást keresek novemberre —
„Belváros" jelige.

Osíkágól terménytőzsde zárlat. Irányzat lányI n Buza szeptemberre 83.75—ötnyolcad (84.25), decemberre 87.75—fél (88.25—88), márciusra 91 háromnvolcad—féll (92.5—háromnyolcad).
Tengeri
szeptemberre 45.75 (46.75), decemberre 50.5 (51 hétnyolcad). márciusra 56 ötnyolcad (57.75). Zab szeptemberre 3fi háromnvoload (37 egvnvoloadV decemberre 395 (40.25), márciusra 42.75 (43.5). ROTW
szeptemberre 67.25 (68.5), decemberre 72.25 (73
*Cynynflca<T). márciusra 78.5 (79 háromnvolcadV

Különbejáratu szép tágas bútorozott
uccai
szoba egy-két söt három nraak is alkalmas
Oroszlán n. 3, kalapüzlet.
Különbejáratu ucoai
bútorozott szoba villany és
kauikulccsal kiadó Kálvária ucca 2 szám.
Kigyó u. 1, I. emelet 3.
Különbejáratu csinosan
bútorozott szoba kiadó
Teleky ucca 20.

Szinház
közelében

október l-re világos uccai bútorozott szobát
keresek 2 személy részére (fürdőszoba használattal).
Aiánlatokat
á rm egi elöléssel: Bal ogh
A m. kir Ferenc József
Tudományegyetem
színművésznő,
Gazdasági Hivatala az egyetemi klinikák és a 11Klári
ódm e zőv á sá rh ely.
szegedi Horthy Kollégium részére az 1933.Kossuth tér 6. I. cimre
évi november 'hó 1-től 1934. évi október h ó
31-ig terjedő időre szük^éces
élelmiszerek
Lakás - Üzlet
szállításának biztosítására 1933 szeptembei h ó
28-án d. e. 11 órakor az egyetemi Gazdaság: HiModern lakás 2 szobás
vatal Betegélelmezési Osztályának
helyiségéfürdőszobával kiadó. —
ben (Szeged Tisza L.-körut 95.) nyilvános
Mikszáth Kálmán ucca
írásbeli versenytárgyalást tart.
24—26.
A szabályszerű ajánlatokat 1933. évi szeptember 28-án délelőtt 10 óráig kell fenti hiva- .Liliom ucca 4. sz. ház
bérbeadandó, esetleg az
talnál (Szeged. Fodor-ucca 9.) benvujtani.
emeleti 2 szobás lakás,
Az általános és részletes szállítási feltételek és az a'ánlati űrlap a Gazdasági Hivatal Beérdeklődni: Attila ucca
tegélelmezcsi Osztálvaban (Szeged, Tisza La9. sz. I. em. 3 alat.
jos-körut 95.) vehető át. hétköznapokon 9—14
óráig.
Keresek
belvárosban
októberr divatszalonnak
Szeged. 1933. szeptember h ó 12-én.
alkalmas egyszobás laM. Kir. Ferpncz József
Tudományegyetem
kást „Pontos" jel.
Gazdasági
Hivatnia.
350/1933—34. sz. G. H .

Verseiwtawates« hrrdetm^ny.

árban

vessek

Használt iskolakönvveket, iskolai zenemüveveket, szótárakat. Pengős regényt, szine6 regénvtárt. tudományos, szépirodalmi kőnvveket
és könyvtárakat HUNGARIfl MIIQUBRIUM. Batthyányi
ueca i . i .
ti»

Egyetemi hallgatónő,
vagy
foglalkozással
bíró hölgy kellemes ott
honra talál, esetleg ellátással magányos urinőnél Párisi körút 16,
földszint

Különbejáratu szoba 1
—2 diáknak, esetleg teljes ellátással Spitzerné,
Folaár u. 5.

ADÁS-VÉTEL

HflSZNflLT

Foalalkozás

bútort, ruhát és a
háztartásban feleséges tárgyakat iól
értékosit a

Férfi kalapok 21

tisztítását javítását, alakítását 1 pengétOl vállalom. Ilmpauer Géza kalapos mester, Szűcs u. 11.

Jól főző, megbizható
mindenest keresek csak
hulönbejaratu szép uc- is jó bizonyítványokká i
ca i bútorozott szoba ki- Jelentkezni FeketesasTI min pesti értéktőzsde sárlat. A tegnap megin- adó Margit ucca 26. sz. u. 22, III. 27
földszint 2
dult javulási folyamat a mai tőzsdén is folytatóSuche intelligentes deut
dott, a barátságos irányzat és ennek következtéKatonatisztnek gyönyösches Fráulein mit guben elért ujabb árnyereségek ismét kontremin ferű szép Különbejáratu
tem Zeugniss Püspökdezési és véleményes vásárlásoknak tulajdonithabútorozott szoba fürdőu. 11a, III. 9.
tók. A forgalom szük keretek között mozgott A
szoba használattal kiakedvező hangulat azonban mindvégig érvényben
dó Somogyi u. 11, 1.2. Ingyen, vagy
csekély
maradt A fixkamatozásn papírok piacán lanyha
Tisza Lajos köut 14. sz. zsebpénzért otihont kevolt az irányzat Magyar Nemzeti Bank 138, Mák.
res intelligens irva uri
308. Izzó 274, Ganz 11.25, Szegedi Kender 15, JutaK O z p o n l b a n
leány.
gyermekekkel
ipar 16.2, Pamntipar 43.
egészen ktilönbeiáratu elefoglalkozik,
zongorát
gáns, parkettás uccal bútanit, irodai teendőkel
Zürichi deviza zárlat Páris 20.25, London 16.70,
torozott s z o b a állandó
végez, uri családnál,
Newyonk 365.00, Brüsszel 72.15, Milánó 27.26, Mad- bérlőnek kiadó. Tudakomagányos
urinőnek,
rid 43.25, Amszterdam 208.70, Berlin 123 40. Bécs zódni Apponyi Albert-u.
27. Rövidárutizletben.
mint házikisasszony tá'(hív.) 72.78, (silling) 57.75. Prága 15.335. Varsó
masza lenne. „Abszolút
57.00, Belgrád 7.00, Athén 2.96, Bukarest 3.08.
Bútorozott szoba kiadó
megbizható" kiadóba.
Magyar Nemzed Bank hivatalos árfolvamjelenesetleg teljes ellátástése. Angol font 18.60-19.00, dán kor. 82"80-84.00,
sal, felügyelettel 1—2
Perfekt szakácsnő és
belga 79.16—7974. cseh korona 16 95—17.07. dinár
kisdiák részére is — bejáró takarítónő jó
7.80-8.30, dollár 401.5—4115. kanadai dollár
Böhm. Kárász ucca 6a.
bizonyítványokkal ti—.—,
svéd
korona
96.80—96.80,
hollandi
zenötödikére felvétetik.
Bútorozott szoba a kliforint 232.15—233.55. lengyel zlotv 64 35-65.85, len
Ügyes hölgyfodrász senikák közelében 1—2
342-3.46, leva 4.00—4.26. Hra 29.90-3020. német
gédleány felvétetik Kiszemélynek, esetleg elmárka 135.70—136.60. norvég koron« 95.20—96.20.
rály Vince, Paosirta u.
látással kiadó Liliom
osztrák 9diilling77.50-80.50. svájci frank 110.7014.
sz
n.
9,
em.
111 40, francia frank 22.30—22.50.
Budapesti terménytőzsde hivatalos árfolyamai.
•Búza tiszai 77 kg-os 7.70—7.95. 78 kg-os 7.80—8.05,
(79 kg-os 7.90-8.15, 80 kg-os 800-8.25, jászsági, fe¡¡érmegvei, dunántúli, pestvidéki és bácskai 77 kg-os
720—7.40, 78 kg-os 7.40-7.50, 79 kg-os 7.50-7.60.
80 kg-os 7.60-7.70. Pestvidéki rozs és egyéb 4.50
^4.70. tatoarmánvárpa I. 6.30—6 40 sörárpa I. 10.50
i—11.25, zab I. 6.70-7.00, zab I. 6 70—7.00, tiszántúli
Itengeri 6.80-6.85, korpa 4 60—4 70.

1933 szeptember T3.

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

H A z m e t l e r e kel

díjtalanul közvetít ház:ulaidono ok részére, ki
tünő erők e!ó|egvzésben. Belvárosi lakásközv, Duconics tér 11.
Tanulólány felvesz —
Hector divatszalon Mik
száth K. u. 4, I.
Jobb
gyermekszerető
mindenest felveszek —
Báró Jósika u. 12 föld
szint 3.
Jól főző mindenes bejárónő hosszú
bizonyítvánnyal állást keres. „Hosszú bizonyítvány" jeligére

Oélmagyarorszán
apróhirdetései utján

S—4 méter magas használt
üvegezett válaszfalat megvételre keresek. Kossuth
L. sugárut 8. fsz. 8. (Telefon: '15-r54>
sas

BR9NYHI,
ezüstöt és

zálogcédulát
veszek magas áron

Rosenbern

ékszerész, --

MrolviH.« Város! bérh*7

wW

O s z i kalap- Bőrkabátok
után, tarifások fesm o d e l l j e i m mérel
tések vlzhnilen festékkel

m e g é r k e z t e k és legjotányos&bb árban
Kap&alóK

,Vilma' kalapszalon

f e h e i e s a s ucca 16

Alakítások modellek ntán olosóa

készülnek BSrnhamesternél, Salka a 14
Piarista
gimnáziumi
harmadik osztályú —
használt
tankönyvek
eladók. Csala, Zrinyiucca 4.

uri bérház
elköltözés
miatt eladó. Tudakozni
ugyanott
Singer varrógép sülyesztős, majdnem uj
állapotban, féláron eladó Mikszáth K u 5. D i p l o m á s t a n e r ő
jutányosán vállal zono-ora,
Gáspár ékszerüzlet.
ének, német és francia
órák adását. Szentsryörery
ucca 10 sz. udvar. m

Oktatás

Izzadás ellen

* hl?lo.-hlztot. szpr »an
»an 8
^ r r n r r i i r * ti

PERPEDES

''U óta bevált szer, hó.

ilj. kéz és Ublzzadá.v
•MPn kapható « készítőnél
¡ERCEIT gy6gyszerésznél,

li Lajos sugárul
i "ívkönit sarok

Rendkívüli alkalom jókarban levő amerikai
Íróasztal, diván, tükör- j
üveglapok, fali gyertyás I
égő villanylámpa, kály- :
haellenző, 9-es flóbert a '
Hattyú drogériában Tisza Lajos körút 38 sz.
alatt megtekinthető és
igen olcsón megvehető.

Perzsaszönyeq

KÜLÖNFÉLÉK

Házat

legkönnyebben eladhat vagy vehet
ba meghirdeti a
Oélmagyarorszán
apróhirdetései között

5 éves
kisleányomat
örökbe adnám. Aignertelep 53.
Templomülés női karzat jobboldal, előnyösen
átadó.
Sichermanné,
Polgár ucca 16.

Flnauclrozó
250X105 igen jó állapotvagy e a e t l e c j t a r »
ban o csón eladó. Várkonyl Széchenyi tér 9. kerestetik 4 6000 pen
sróigrentábilis,gyors és
készpénzlebonyolitásu
Lemezdobozok
ipari vállalathoz többtiOX^O-as, raktári célra
szörös biztosítékkal.
igen alka masak, olcsón
Ajánlatok .Életképes özem*
eladók. VArkOnvl Széchejeligére a kiadrtba.
2,
nyi tér 9.
w>

1 Ellátás |
Ebéd: 4tálétel,
kihordásra is 1 pengő az Ipartestület vendéglőjében. B6 adagolás. Házias ételek Mogyorö• i Lajos vend. g.Os

Uri családnál diák teljes ellátást kaphat, eset
leg korrepetálással —
Margit ucca 26. földszint 2
Csinos
különbejáratu
bútorozott szoba fürdőszobával vagy ellátássa lis kiadó. Mikszáth
Kálmán ucca 11, I. 2.

Brilliáns függő, gyűrű,
18 kar. antik karék, függő, arany ,ezüst, Schaffhauseni óra, ezüst ridikül olcsó, alkalmi áron
eladó
239
TólK órásnál.

Elveszett fehér him
spitz kutya, Fifi névre
hallgat Nyomravezető
őt pengőt kap László
Áruház, Tisza Lajoskörut

Olcsón eladók: politúros ovális asztalka, fehér emailirozott gázsparherd, háromgyertyás vilannycsillár, kály
ha ellenző, fali festmények Somogyi ucca 6.
sz.. házfelügyelőnél

Vidékről ideköltözött
disztingvált uriasszonyka 30 éves, megismerkedne 40—45 év körüli
diszkrét abszolúte úrral. Jevelet kérek —
„Gentleman" jeligére

mwiuiM

Felelős szerkesztő: PÁSZTOR JÓZSEF
Nyomatott a kiadótulajdonos
Délmagyarország
kaphat két diáklány v.
Hírlapés
Nyomdavállalat
R
t
könyvnyomdájában
fiu Széchenyi tér 5, I I
Felelős üzemvezető- Klein Sándor
emelet 6.

Teljes ellátást
Két diák teljes ellátást
kaphat külön szobával
Valéria tér 2 Lébnél

Egy-két diáklány tanárnőnél oorrepetálással, zongora ós német
tanítással teljes ellátást
kaphat. Szent Györgyucca 10 sz. udvar.

könyvet
cserélhet h a v i e g y pengőért
a
D É L M A C Y A R O R S Z A G
kölrsönkönyvtárában

