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egy kínzó emlékkel teli fiatalság álljon azotf
szellem halott nagyságaínak alkotásain kivül
ne legyen semmi, amin melengethetik magu- mögött, akiknek kezébe a nemzedékek örök
stafétafutásában át fogjuk adni az élet fáklyákat.
Állam, társadalom, város, — teljesítsétek ját. Ne az elkeseredést, a nélkülözés szégyeKét jelentés látott egyszerre napvilágot s
kötelességteket a legszemérmesebb és leg- nét és kínját, sötétemlékü éhezések marcanmind a kettő annak a frontnak eseményeit
foglalja össze, amelyen a szegedi egyetemi igénytelenebb szegénységgel, a fiatalsággal goló és szégyennel égető keserveit készitsük
csak azok számára, akikre vár a kötelességifjúság az éhség és nyomor elleni keresztes szemben. Legyen asztalotokon egy teríték
számukra s jusson mindennap valami sze- teljesítés s a helytállás, ha mi kidőltünk már
háborúját viseli. Az egyik jelentés a diáksegélyezés adatait tárja a nyilvánosság elé, a génységetekből és jóságtokból. Minél szegé- a sorból.
másik a menza működéséről számol be s bár nyebbek vagyunk, annál több legyen benNe a szűkkeblűség s a szegénység lélekvetekszik egymással a két jelentés abban a nünk a megértés s a segíteni igyekvés. Nem
emelő és nevelő hatásáról prédikáló bőség
nemes törekvésben s abban a jószándékban, szabad belenyugodnunk abba, hogy a magyar
szabja meg az államnak és társadalomnak a
kultúrpolitika minden törekvése, minden célja fiatalsággal szemben fennálló kötelezettsége
amit a vezetők az ifjúságnak áldoznak s bár
a hála és elismerés szavain kivül mással nem s minden erőkifejtése összeomoljon az éh- mértékét. Jó, hogy van kisgazdavédelem, de
lehet megemlékezni a két egyesület vezető- ség és a fagyoskodás frontja előtt. Nem volt
legyen f i a t a l s á g v é d e l e m is. Necsak a
elég felemelni a díszes palotákat, — l e l k e t műemlékeket helyezzük védelem alá, hanem
ségének működéséről, mégis fájdalmas érzést
keltenek bennünk azok az adatok, amelyek e is kell lehelni a hideg kövekbe. Törődnünk
a fiatalságot is. Az öregek legalább a vörösjelentésekben az állam, a társadalom és az kell azoknak a legszerényebb és legigénytekeresztet tűzzék ki a fiatalság fölé, hogy oslenebb testi ellátottságukról, akiket tanítani
ifjúság viszonyát tükröztetik vissza.
toba és konok háborúskodásukban ne tegyeakarunk s akikre majd rá fogjuk bízni ezt az
nek kárt azokban, akiknek már használni nem
A z állam negyedénél is kisebb hányadra
országot s az egész elrontott életet. Necsak
hídnak.
szállította le azt az összeget, amit a szegedi
egyetemi ifjúság segélyezésére fordit. Egyik
évről a másikra igy zsugorodott össze az állam támogatása. S na ennek a redukciónak az
lett volna az oka, hogy az élet könnyebbé
vált, a segélyre szoruló ifjúságnak háromnegyedrésze már kenyeret keres, akkor érthetőnek és igazságosnak tartanánk ezt a csökkenA külügyminiszter nyilatkozata a párisi tárgyalásokról
tést. De — kell ezt mondanunk? — az élet
Páris, szeptember 19. K á n y a Kálmán külminiszter elé utazott, aki a vonaton fogadva a
nem könnyebb lett, hanem válságosán és ügyminiszter közvetlenül elutazása előtt a
sajtó képviselőit, nyilatkozott párisi útjáról.
katasztrofálisan nehezebb s nemcsak a se- francia újságírók kérdésére kijelentette, hogy a
Elsősorban elragadtatással nyilatkozott a L e b gélyre szorultak száma emelkedett, de a se- francia miniszterekkel folytatuit megbeszélér u n elnöknél tőrtént fogadtatásáról, majd a
gélyre rászorultság mértéke is nagyobb lett. seivel nagyon meg van elégedve. Kijelentette, következőket mondotta:
hogy szombat óta újból alkalma volt a francia
Az államnak ez a takarékossága a s z e g é n y
— Párisi látogatásom elsősorban udvariassáf i u k g y o m r á n v a l ó t a k a r é k o s k o - kormány tagjaival találkozni és a felmerült
gi aktus volt, de volt más célja is: a most kissé
problémákat
röviden
megbeszélni.
d á s , ez a redukció arra kényszeríti őket, hogy
zavaros és izgatott időkben szükségesnek tarKánya párisi ut ja még mindig élénken fogaz éhezés és a fagyoskodás elleni háborújuktom, a magyar kormány mindent elkövessen,
lalkoztatja a külföldi sajtót. A Prager Presse
ban még többet nélkülözzenek, még többet
hogy az ellentétek ki ne szélesedjenek és hogy
a külügyminiszter tárgyalásaival kapcsolatban
az atmoszféra javuljon. Meggyőzni igyekeztem
szenvedjenek s még többet vállaljanak ma- a következőket írja: „Ha a Gömbös-kormány
a francia kormányt arról is, hogy Magyarország
gukra az éhség robotjából. Hogy az államnak az idők változásával számol és kihasználni
nemzeti céljaihoz ragaszkodik, de azokat csak
takarékoskodni kell, azt nemcsak belátjuk, de igyekszik a haladó francia—olasz viszonyt, ugy
békés eszközökkel kivánja elérni. Végül kifejsürgetjük és követeljük magunk is. De az ez olyan haladás, amelyet az okos emberek hetettem a magyar kormány álláspontját a Dulyeselni fognak Budapesten
Magyarországon
igazság és észszerüség sorrendjében kell
na-medence gazdasági reorganizálása kérdésészámítanak
arra.
hogy
Kánya
meg
tudja
ramegállapítani a megtakarítások sorrendjét is
ben. Rámutattam, hogy Magyarország készségs vájjon az éhező és fagyoskodó egyetemi gadni Franciaország segitő kezét s tudják, hogv
gel hajlandó ebben a munkában résztvenni, ha
Kánva megvilágítja Magvarország magatartáhallgatók gyomráig minden téren és minden
a másik oldalról is meg van erre az akarat.
sát Kémetországgal szemben. Minden budatételen elvégezték már a költségek kegyetlen
pesti tényezőnek az a kívánsága, hogy FranKánya külügyminiszter párisi utjának eredmegszorításának munkáját ? Vájjon nem le- ciaország jóakaratát megtartsák és fejlesszék."
ménvéről szerdán fog beszámolni a miniszterhet már máson takarékoskodni, csak a szeelnöknek és a szerdai nap folyamán megbe(Budapesti tudósítónk telefonielentése.) Kágény egyetemi hallgatók grammokban kimért
nya Kálmán kedden este párisi utiáról visszaszélést fog folytatni a Budapesten tartózkodó
zsiradagján és sorvasztóan alacsonyan meg- érkezett Budapestre. Több hírlapíró a külügyPapén helyettes kancellárra) is.
szabott kalóriáin ? Más megtakarítani valót
már nem találnak az államvagyon és adójövedelem sáfárjai s ott tartunk már az evangéliumi szegénységben s a szerzetesi igénytelenségben, hogy a szegény egyetemi hallgatók lefölözött tején is s lilára fagyott ujjain
is takarékoskodni kell ?

Mi lesz a fiatalokkal?

Kánya külügyminiszter kedden este
visszaérkezett Budapestre

Döntő fordulatot várnak
Ausztria belpolitikáiéban

Nemcsak a múlttal szemben vannak kötelezettségeink, hanem a jövővel szemben is. A
nemzet jövendőjét nemcsak a fehér asztal
mellett kell előkészíteni, frázisok görögtüzével nem lehet befűteni a holnap orvosainak,
mérnökeinek, tanárainak, ügyvédeinek és politikusainak diákszobáit. Aki a fiatalság egészségével törődik, a nemzet jövendőjét szolgálja. A nemzet jövendője lesz termékenyebb,
egészségesebb
és erőteljesebb
azoktól
a
kalóriáktól,
amiket
a mai fiataljainak
juttatunk.
Amíg
van fény s
amíg van pompa ebben az országban s amig
a másodrendű életszükséglet igényei számára is van megértés és áldozatkészség, addig nem éhezhet a ma ifjúsága s addig nem
szabad abba belenyugodnunk, hogy az élő

Dolltuss a középút mellett — Szerdán összeül a minisztertanács, péntekre várfák
a

határozatot

A szociáldemokraták közeledése a kormány akciójához
a horogkereszt elleni harcban
(Budapesti tudósítónk telefon jelentése.) Bécsből jelentik: Ausztria jövő belpolitikája ügyében péntekre várják a döntést. A minisztertanács szerdán összeül ugyan, hogy megvitassa a
helyzetet, végleges határozatait azonban pénteknél előbb aligha hozza meg. Beavatott politikai körökben kétségtelennek tartják, hogy
Dollfuss a középút politikája mellett
köti le magát és folytatni fogja edd;
kormán vpolitiká i á t
Ezt az álláspontot képviseli a kormány egyik
legsúlyosabb tagja, V a u g o i n hadügyminisz-

ter is. Most már csak az a kérdés, hogy sikerül-e rávenni Dollfussnak
Starhemberg
herceget is a középút politikájára. Tekintettel
arra, hogy Starhemberg éppen ugy a nemzeti
szocialisták ellen harcol, mint V a u g o i n és
W i n k 1 e r, politikai körökben még mindig
reménykednek abban, hogy sikerül
együtt tartani a kormánytabor három
csoportját
Ha azonban Starhemberggel nem sikerülne a
megegyezés, Dollfuss kénytelen lesz Starhemberg nélkül cselekedni. Ebben az esetben könv-
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nyen lehetséges, hogy még ezen a héten nagy
politikai változások következnek.
A legközelebbi helyzet kialakulása szempontjából nagyjelentőségű, hogy
az osztrák szociáldemokrata párt
részéről — leginkább a vidéken — közeledés
nyilvánul meg Dollfuss akciója irányába A
salzburgi szociáldemokrata párt vezérei kedden
este felkeresték az ott tartózkodó Vaugom hadügyminisztert és arra kérték, tegve lehetővé,
hogy a salzburgi szociáldemokraták is kivegyék részüket Salzburg tartománynak a fenyegető nemzeti szocialista támadások ellen folytatandó védelmi harcából. Amilyen meglepetést keltett a szociáldemokraták fellépése,
ugyan olyan váratlan a szélsőjobboldalon álló
hadügyminiszter válasza, aki
őszinte köszönetet mondott a szociáldemokratáknak
lojalitásáért és nyomban intézkedett, értesítsék
Dollfuss kancellárt a szociáldemokrata párt

A forrongó
Feloszlatták

a politikai

pártokat
április

(Budapesti tudósítónk' telefonjelentése.) Havannából jelentik: Az u j havannai kormány
kedden kiírta az u j választásokat. A terminussal nem nagyon siettek, — a választások napját a jövő év április t-re tűzték ki. Egyidejűleg
az összes eddigi politikai pártokat feloszlatták.
Nagyon kétséges, hogy a San Martin-kormány
megéri a választások napját, mert az ellenzéki
hangulat az egész országban egyre jobban terjed.
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magatartásában beállott fordulatról. Lehetséges, hogy a salzburgi szociáldemokraták fellépésének messzemenő következményei lesznek
az egész osztrák belnolitikában.

leleplezték a horopkereszíesek
bécsi központját

24«

Kmttel,

Alakításokat

ucca 9.

vállalunk.

Bécs, szeptember 19. A rendőrség kikutatta az
osztrák nemzeti, szocialisták titkos központját,
amely a belvárosban egy fogorvos műtermében
volt. A fogorvost letartóztatták, iratait elkobozták, társai ellen pedig megindították az eljárást. Megállapították, nogy a bécsi nemzeti szo(Budapesti tudósítónk telefon jelentése.) Prácialista központ egész Ausztriában szervezetegából jelentik: A csehországi német nemzeti
ket tart fenn és ezekkel, valamint Németországpárt birodalmi vezetőségének propaganda igazgal szoros kapcsolatban állt.
gatóját, H e r m a n n Ottót letartóztatták, mert
A leleplezésről a bécsi államrendőrség jelen-' vasárnap egy nagygyűlésen azt mondotta, hogy
a csehországi németeknek Berlin után kell igatést adott ki, amelyben közli, hogy az elmúlt éjzodniok és nem Prága után.
szaka rajtaütöttek egy fizikai és vegykisérleti
állomás íeple alatt működő nemzeti szocialista
agitációs központra. A rendőrségnek 20 láda
titkos feljegyzés jutott kezére. Eddig 5 embert
tartóztattak le.

Letartóztatták a csehországi
német párt igazgatóját

H£rom hónapra Ítélték
a rendörfötörzsőrmestert,

aki egy erkdlcsrazzián bántalmazott
két gyermeket

Kuba
— l/f választásokat
elsejére

Utak

ki

Kedden a havannai legfelsőbb törvényszék
birái lemondottak, hogy tiltakozzanak a kormány intézkedései ellen. A Maroneni tartománvban ellenforradalom tört ki. A felkelők
egy kapitány vezetésével uton vannak Havanna felé, hogy lemondásra kényszerítsék a San
Martin-kormányt. A kormány az összes rendelkezésre álló csapatokat útnak indította, hogy
a lázadókat előnyomulásukban feltartóztassák.

Összeomlik a locarnói szerződés
Franc'aorszAg akciója Németország ellen

(Budapesti tudósítónk telefonjelentése.) Londonból jelentik: E d e n helyettes angol külügyi
államtitkár kedden délután számolt be MacD o n a l d miniszterelnöknek a francia kormány tagjaival folytatott leszerelési tárgyalásairól. Politikai körökben elterjedt hírek szerint Eden a legrészletesebben nyilatkozott MacDonaldnak az angol-francia megegyezés lehetőségéről.
Szerdán minisztertanács fogja a kérdést tár-

Wien! utamról
m o d e l l e k k e l megérkeztem,

gyalni, de a sajtó már most megállapítja, hogy
a megegyezés kilátásai megindultak és hogy
Anglia nem fogadhatja el a francia javaslatokat. Az Evening Standard véleménye szerint
az angol—francia nézeteltérések eredménye a
locarnoi szerződés összeomlása lesz, amellyel
szemben Franciaország visszakéri javaslatai
szabadságát és olyan intézkedéseket foganatosíthat Németországgal szemben, amilyeneket
akar.

Papen tárgyalásai
Gömbössel és Kánya külügyminiszterrel

Budapest szeptember 19. A budapesti büntetőtörvényszék kedden tárgyalta vitéz Somogyi
Sándor rendőrtörzsőrmester és Horváth XVII,,
István rendőrfőtörzsőrmester bűnügyét. A vádirat szerint a mult év szeptemberében egy er->
kölcsrendészeti razzián vitéz Somogyi Sándor
igazolásra szólította fel a Kenyérmező-ucca ési
Rákóczi-ut sarkán álldogáló 12 éves Weisz Li*
viát. A leányt a segítségére siető Horváth Zoltán gimnazistával együtt előállították az őrszobára és ott mindkettőjüket bántalmazták. Az
eseményeket zúgolódva kisérő tömegből két
embert szintén bevitték az őrszobára és megpofozták. maid megkötözve mind a négyüket a
kerületi kapitányságra vitték.
A vádirat felolvasása után vitéz Somogyi és
Horváth rendőröket hallgatták ki. Mindkettő
tagadta bűnösségét. Somogyi elmondta, hogy
a leányt nem tudta a helyszínen igazoltatni;
mert nagyon sok gvanus ember ólálkodott ott,
a fiút peciig azért kisérte be, mert öklével az
arcába vágott. A vádiratban felsorolt tettlegességeket tagadta. Horváth XVII. István ugyancsak tagadta a vádat.
A sértettek közül elsőnek Horváth
Zoltán
VIII. gimnazista kihallgatása került sorra. Előadta, hogy véletlenül találkozott Weisz Liliivei.
Hazafelé mentek, amikor egy nagy csődület
mellett ele a 1 adva egy ember megfogta a leányt.
Horváth leteitette a leány válláról az ismeretlen
kezét, mire az őt fogta meg és földre szorította.
Izgalmában

arcába

vágott és kiabálni

kezdett.

A leánnyal együtt bevitték őket az őrszobára,
ahol Somogyi Sándor háromszor pofonvagta,
majd pokrócot dobott rá és c 'öldre
egy tömör gumidarabbal
megverte.

teperve

Az elnök kérdésére kijelentette, hogy Somogyi kezében látta a gumidarabot és azért ¿1litja, hogy az verte őt.
(Budapesti tudósítónk telefonjelentése.) Pa- kozású. Szeretnénk, h a Magyarország és NéEzután'a 12 éves kisleány kezdett vallomásápén alkancellár kedden este Gömbös minisztermetország között mielőbb létrejönne a legszo- ba, amelyet sűrűn szakított meg fel'örő zokoelnök társaságában a bakonyi vadászatról au- rosabb gazdasági együttműködés,
amely m i n d - gása. Vallomása teljesen egyezett Horvá'h Zoltón visszaérkezett Budapestre. Szerdán Kánya két ország érdeke.
tán előadásával. Somogyi őt is poljr.vágia. Az
külügyminiszterrel tárgyal és a sajtó képvise— Mi sem természetesebb — folytatta a saj- őrszobán a szomszéd szobából ha'notta a kiállői eiött nyilatkozik.
tófőnök —, ha két államférfi találkozik, hogy tozást és látta, hogv három ember *erdei Hora külpolitika
is szóba kerül. Hitler kancellár
váthon és ugy verték. Sirar.ba < sukió angóra
Papén sa jtófőnöke
azon igyekszik, hogy az érdekek száraz jelentő- szepegve adta azután elő, hogy iskolatársnői
von Bose kedden érdekes nyilatkozatot tett az ségén felül szoros baráti kapcsolat is fejlődjék értesítették édesanyját a történiekről. ak' elalkancellár magyarországi útjáról. A nyilatko- ki a két nemzet között. Papén alkancellár ur ment az ői szobára, de Somogyi nem engedte
zatban többek között ezeket mondotta:
ugvancsak erre törekszik. Amikor Papén el- vele beszéini.
— Von Papén alkancellár ur vadászatát nem
utazott Magyarországra, Hitler nyomatékosan
Somogyit szembesítették ezután a kisleánylehet egyszerűen ..politikai
vadászatnak"
mikérte, hogy adja át legmelegebb üdvözletét a
nyal.
Kitartott tagadása mellett, de Weisz Linősítem. mert az alkancellár ur minden poli- magyar politika vezetőinek és az egész magyar
via szeme közé nézve megismételte vádjait.
tikai célzat nélkül is remekül vadászik, lova- nemzetnek, ugy a maga, mint a harmadik néA kislány zokogva mondotta el, hogyan gyagol, úszik és tenniszezik. Gömbös Gyula német- met birodalom nevében.
núsították és hogyan történt a bántalmazás. A
országi látogatása alkalmával hívta meg PaPapén sajtófőnöke ezután
többi tanú hasonlóan mondta el a brutális jepén alkancellárt vadászatra és most ennek a
az osztrák kérdésről
lenetet, mint ütöttek rajta a gyermekeken éi
meghívásnak tett eleget őexcellenciája. Holnap ezeket mondotta:
mikép verték meg a gimnázista iiut, N a g y Isteste Kánya külügyminiszter
estebédjén
látja
— A világ legtöbb országában igen ferde vánt és K o c s i s Istvánt. A rendőrtaouk szevendégül Papén alkancellárt. A továbtii program
megvilágításiban látják a helyzetet. Németor- rint semmi sem történt az őrszobán. A vádlotaz, hogy csütörtökön délben a kormányzó ur
szágnak nem célja keresztülvinni az An-tak végig tagadtak, egy ujjal sem nyúltak sen('¡méltóságánál jelenik meg Papén
alkancellár
schlusst. Hitler nem ezt akarja. A helyzet rö- kihez.
kihallgatáson és minden valószínűség szerint
viden ez: lehetetlen, hogy két állam, amelyben
A tanuk kihallgatása után ismertették az orcsütörtökön este utazunk el a fővárosból, ahonugyanaz a nép él, homlokegyenest ellenkező vosi látleletet, mely szerint a kisleány arcán
nan — mondanom sem kell — a legjobb bebel- és külpolitikát kövessen. Ennek kell meg- és térdén nyoic napon belül jr '«tvuló zuzódányomásokat
és a legszebb emlékeket
visszük
szűnnie.
sokat találtak.
magunkkal.
A n t a l István, a miniszterelnökségi sajtóAz ügyész Horvát rendőrrel szemben elejtette
— Annyit mindenesetre elárulhatok, hogv osztály vezetője délben a Gellért-szállóban Von
a vádat, a törvényszék Somogyi főtörzsőrmesa dunántulí
vadászaton komoly megBose német kormánytanácsosnak. Papén biro- tert négyrendbeli hivatalos hatalommal való
beszélések is folytak az
alkancellár
dalmi alkancellár sajtófőnökének tiszteletére visszaélés és becsületsértés miatt három hónapi
és Gömbös miniszterelnök
között.
szükkörü ebédet adott, amelven hivatalos sze- fogházra ítélte. Súlyosbító körülmény: a esebzeknek tárgya elsősorban gazdasági vonatmélviségek vettek részt.
lekménv durvasága. Az Ítélet ellen fellebbeztek.

A iól sikerlllt ooerádó után
Bárányi főispán állapota kielégítő
(A Délmagyarország munkatársától.) B á r á n y i Tibor főispán, akin hétfőn délelőtt a
szegedi kőzhórházban — mint jelentettük —
dr. H e d r y Miklós sebészfőorvos súlyos gyomormütétet hajtott végre, a kórház igazgatóságától nyert értesülésünk szerint a körülményekhez képest nyugodtan töltötte el a műtét
utáni első napot és éjszakát. Hőmérséklete
normális, a hőmérő higanyoszlopa nem igen
lépi tul a 37 fokot, érverése rendes és minden
jel arra mutat, hogy a gyógyulás zavartalanul
és gyorsan következik be! Az elmúlt éjjel nyugodtan aludt és napját is jó hangulatban töltötte.
A beteg állapota iránt állandóan nagv az érdeklődés. Igen sokan közvetlenül a kórházban
érdeklődtek. Megjelent az érdeklődők között
Lőw Immánuel főrabbi. Pick Jenő. Keller Mi-

hály, dr. Szalay József, dr. Leitner Vilmos, dr.
Henny. Ferenc, dr. Borbola Jenő, dr. Aigner
Károly és még sokan mások Állandóan érdeklődnek a kórházban Budapestről, az egyes
minisztériumokból is.
Állandóan a beteg főispán mellett tartózkodik a felesége és a leánya, idegen látogatót jó
néhány napig nem engednek hozzá.
— Á műtét utáni első nap — mondja a kórház jelentése — orvosi szempontból szabályszerűen, kifogástalanul telt el .A beteg hőmérséklete és érverése normális, közérzete kielégitő. A jelek szerint a gyógyulás szabályszerű
idő alatt és körülmények között következik be.
A kritikus idő három nap. de minden remény
meg van arra, hogy semmiféle
komplikáció
nem lép föl és a belmüködés minden nehézség
nélkül helyreáll.

Október eSejátö!
a reggeli gyorsvonat he!yeit autóbusz közlekedik
a budapest- szegedi vonalon
(A Délmagyarország
munkatársától.)
Jelentette a Délmagyarország, hogv a Máv. igazgatósága a reggel 7 óra 20 perckor Budapestről induló gyorsvonat helyett, autóbuszt tervez
járatni. Szombaton próbaícépen elindult egv 40
személyes autóbusz Budapestről; a próbaút jól
sikerült, az autóbusz a rossz útszakaszon is
simán haladt, az utasoknak az volt az érzésük, mintha a j á r m ű állandóan aszfaltuton
futna.
A szegedi üzletvezetőség forgalmi és kereskedelmi osztálván arról informálták a Délmagyarországot. bogv most már bizonyosra vehető a délelőtti gyorsvonat helvett az autóbuszkőzlekedik a budapest—szegedi vonalon. Szakszerint a Máv. igazgatósága október 8-tól kezdve autóbuszjárattá
változtatja át a
délelőtti
gyorsvonatkfízlekedést. Az igazgatóságnál most
folynak a számitások arranézve, hogv meny-

nyi utasra lehet számitan* egy-egv útnál: gondoskodás történik arranézve is. hogyha emelkedik az utaslétszám, akkor egy putóbusz helyett kettőt fognak inditani.
Az első próbautat az autóbusz 4 óra alatt tette
meg, a gyorsvonat ellenben 3 óra 10 perc alatt
küzlekedik a budapest—szegedi vonalon. Szakértők szerint azonban az autóbusz nagyobb sebességgel is tud közlekedni, ugy, hogv az autóbusz menetideje Budapest és " Szeged között
ugyanannyi lesz, mint a gyorsvonaté.
A téli menetrend október 2-án lép életbe,
az autóbuszközlekedés megindítását azonban
csak október 8-ra tervezi a Máv. Frre a párnapos késedelemre információnk szerint azér' van
szükség, mert a budapest—szegedi országúton
több helyen ki kell javítani a/ utat. hogy az
autóbuszközlekedés teljesen zavartalan legyen.

Klebelsberfl-eml£km!2
a fosadafml

(A Délmagyarország
munkatársától.)
Kedden délben ült össze először a Klebelsberg Kunó-emlékbizottság, hogy országos mozgalmat
indítson az elhunyt kulturpolitikus emlékének
méltó megörökítése érdekében. Mint ismeretes,
az illetékesek ugy határoztak, hogv gróf Klebelsberg Kunó emlékét Szegeden, legnngvobb
alkotásainak városában örökítik meg a magvar
társadalom Szeged város és a kormány támogatásával.

A bizottság ülése délben kezdődött dr. SoA\ogy\ Szilveszter polgármester elnökletével
városháza tanácstermében. Az ülésen megjelent dr. Kertész K. Róbert államtitkár, dr. Glatf.
felder Gvula megyéspüspök, dr. Lőw Immánuel főrabbi. Kiss Károly, dr. Szalay József,
dr. Cs Sebestyén Károlv. Nyilassy Sándor, dr.
Aigner Károly és dr. Menyhárt Gáspár. \ polgármester röviden ismertette a bizottság előtt
a Klebelsberg-emlékmü felállításának előkészítésére vonatkozó határozatokat
amplveknek
Ma játszik u t o l j á r a

S z é c h e n y i

M o ^ I

A Kamara Filmszínház újdonsága

Sszolcnyás
regimení
Ondra

pazar játékával

állítanának fel Klebelsberg K u n ó életnagyságú
fekvő bronzszobrával.
Kertész államtitkár bemutatta a bizottságnak
az elgondolása szerint készített tervrajzokat is,
de bejelentette, hogy a maga részéről feltétlenül szükségesnek tnrtia az országos tervpályázat kiírását mert különben a bizottságnak nem
lenne módja a választásra. A nagy Klebelsbergemlékmü felállítása érdekében országos mr-galmat kell inditani.
országos szoborbizotts>igot kell alakítani, amely megszervezi az országos gvüitést és gondoskodik a pályamüvek beszerzéséről.
A bizottság Kertész államtitkár javaslatát el.
fogadta és az országos mozgalom megszervezésének előkészítésével dr. Szalay Józsefet és Kiss
Károlyt bízta meg azzal, hogy a munkába kapcsolja bele a «¡zegedi sajtót is. Most rövidesen
kiírják a pályázatot a templomi Klebelsbergemlékműre

SZEGED -PECS
KÖZÉPKORI UTAZAS
(A Délmagyarország munkatársától.) A városok kongresszusának legutóbbi tanácskozásán, az idegenforgalmi törvényjavaslat tervezetét is bemutatták, amelyet dr. K u t h v Sándor állított össze. A tervezet egy példánya
megérkezett Szegedre is és az indoklás között
van egv rész, amely közelebbről érdekelheti
Szegedet is. Az említett rész igy hangzik:
— A közlekedési vállalatok menetrendjébe,
külföldön egészen természetes a beleszólás.
Debrecenből Miskolcra ma is kétszer kell átszállni, Eger megközelítésére felfedező ut, Szeged—Pécs pedig középkori utazásnak számit.
A pécs—s»egedi vasúti összeköttetésről azok
tudnak legjobban beszélni — mondja a tervezet indoklása, — akik a mult évben filléres
gyorssal utaztak Pécsről Szegedre Az ut 9 óra
hosszat tartott, pedig a filléres gyors nem is
állt meg minden állomáson. Ilyen összeköttetés mellett még egv pécs—szegedi filléres gyors
sikeréről nem is lehet beszélni.
A tervezetet felterjesztik a kereskedelmi minisztériumba.

H francia légügyi miniszter
Moszkvában

templomban

Átalakítják a kriptái és márványszarkofágot álll'anak lel a temp'omban — Országos mo/galom a szegedi Klebelsberg-szobor felállítására
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alapján ö, mint az emlékmübizottsáj elnöke dr.
Szaláv József nyugalmazott főkapitányt kérte
fel a megfelelő javaslat kidolgozására.
Dr. Szalay József bemutatta a bizottságnak
az általa kidolgozott javaslatot. Elgondolása az.
hogy gróf Klebelsberg Kunó emlékét Szeged
valamelyik
megfelelő terén emelendő
monumentális
szobormüvei
kellene
megörökíteni.
Tekintettel azonban arra. hogy a mai gazdasági
helyzetben anyagi fedezetet nem igen lehetne
teremteni ennek a nagyszabású emlékműnek
a a felállításához és arra, hogy Szegednek ebben
a pillanatban nincs megfelelő olvan tere. amelv
megadhatná az emlékműnek a méltó helyet és
keretet, dr. Szalav azt javasolta, hogy a bizottság fogadia el Kertész K. Róbert államtitkár
és óhman
Béla szobrászművész közösen készített tervét, amelv Klebelsberg Kunó emlékének templomi megörökítésére
vonatkozik Később. ha lehetőség kínálkozik rá. gróf Klebelsberg Kunó. megkapja azt a monumentális szobormüvet. amelv méltóképen örökiti meg emlékét.
Ezután Kertész K. Róbert államtitkár ismertette az Ohmar Bélával közösen kidolgozott
tervezetét, amely szerint két részből áll. Á terv
szerint megfelelő módon átalakítanák a fogadalmi templom Klebelsberq-kriptáját
amelynek falán telenleg csak egyszerű márvánvtábla
jelzi, hogy ki pihen mögötte. A kripta simára
vakolt falát boltíveden képeznék ki és a vastag
üvegfalon keresztül látszana az érckoporsó.
Kenn a templom kereszthajójában. g Rack Bernát-féle ol'ár melletti falra vörös márvánvsikot erősítenének a Kertész—Óhman féle terv
szerint, az arany kereszttel díszített
vörös
márvánvsik előtt pedig márvány szarkofágot

Moszkva, szeptember 19. Pierre Cot francia
légügyi m niszter hétfőn meglátogatta az orosz
katonai akadémia gyermekiskoláiát. A miniszter nevét beirta az intézet aranykönyvébe és
hozzáfűzte, hogy a látottak aiapján híve lett
az orosz gyermeknevelési
rendszernek. A miniszter Moszkva közelében meglátogatott egy
kollektív gazdaságot, ahol ünnepélve« fogadtatásban részesült. Cot itt is a legnagyobb lelkesedés hangján beszélt oroszországi benyomásairól.

Gyermekbénulási járvány
Berlinben
Berlin, szeptember 19. Az északkeleti kerületben lévő főreáliskola egyik osztályát a uyermekbénulási járvány miatt szombatig
bezárták.

Hóforsefeg Romániában
Bukarest, szeptember 19. Erdély és Dobrudzsa felett tegnap hóförgeteg vonult végig, mely
a tengeri termest erősen veszélyezteti. A szokatlan hirtelenséggel bekövetkezett időváltozás
a gyümölcsösökben és szőlőkben igen nagv
károkat okozott. A keleti Kárpátokat husz centiméter vostag hótakaró borit ia

Iskolai kézimunkákat

Muskátli KézimunHaboltban

vearyiík me<r
Uj elme Kárász ucca 3.
(v"eini kávótlzlottel stembmi.)
Speeiáli» Ulrolil WMltményei anUgmri» iaMrt»kD W C , M F Z pamulolc
és
cérnák.
GvapfufonalaU.
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Gyermekharisnyák, fehérnemüek
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A1 rendőrség
elfogta
asz alsóianyai
beiöröiársaságoi
(A

Délmagnarország

munkatártától.)

A z al-

sótanyai rendőrség kedden letartóztatott három taghói álló betőrőtársaságot. A banda tagj a i : Csóti J á n o s . Szécsi Józset és Mészáros
Mih á l y tizenegy rendbeli betöréses lopást ismertek

be, amelyeket mind Alsótanyán követtek el.
A rendőrség már régóta kereste ezt a betörőtársaságot, amely az utóbbi időben rengeteg
kárt okozott a tanyai gazdáknak. Nem egy he-

lyen kibontották a falat és ugy loptak ei az
épületből minden értékesebb tárgyat. Eddig tizenegy betörést ismertek be, de valószínű, hogy
ennél sokkal több terheli a lelkiismeretüket. Á
betörők elmondották, hogy az ellopott tárgyakat szegedi orgazdáknál értékesítették olcsó
áron. A rendőrség keresi az orgazdákat. A három betörőt kedden
délelőtt
átkísérték az
ügyészségre.

Nem kezdhetik meg a fogadalmi templom
fűtőberendezésének építését
A huszezerpengös városi hozzájárulási csak a költségvetés fóváhaqyása alán
fizetik k i
(A

f

Délmagyarország

munkatársától.)

A fo-

adalmi templom fűtésének kérdése már régta foglalkoztatja az illetékeseket. A belvárosi
katolikus egyházközség — mint ismeretes —
elhatározta, hogy összehozza azt az összeget,
amely a templomi fűtőberendezéshez szükséges. Ünnepélyeket, hangversenyeket rendeztek,
hogy megteremtsék az anyagi alapot, mivel
azonban az összegyűlt összeg nem volt elegen-

ff V V

jjí|kért
me
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pengőt, de csak a jövő
évi költségvetés keretében.
Az egyházközség vezetőségének az volt a
terve, hogy a templom fűtőberendezését még
a nyáron elkészítteti, mivel azonban a város
még nem utalta ki a húszezer pengős segélyt,
a terv megvalósítására nem kerülhetett sor,
pedig már megszerezték a szükséges vállalkozói ajánlatokat is.
Dr. Berecz János egyetemi tanár, a belvárosi
egyházközség elnöke kedden felkereste dr. So-

mogtji Szilveszter polgármestert, akinél aziránt
érdeklődött, hogy mikor kaphatná meg az egyházközség a városi hozzájárulást, amely nélkül
nem kezdhetik meg » munkát. A polgármester
közölte Berecz professzorral, hogy mindaddig
nem utalja ki a közgyűlés által megszavazott
összeget, amíg a belügyminiszter jóvá nem
hagyja a város jövő évi költségvetését. A költségvetést egyelőre csak a pénzügyi bizottság tárgyalta le, a törvényhatósági bizottság csak a
hónap végén kezdi meg a tárgyalását és igv a
legjobb esetben csak a jövő M n a p végefelé
terjeszthetik fel a belügyminiszterhez, ahonnan
— az eddigi tapasztalatok szerint — februárban. vagy márciusban érkezik vissza, tehát a
városi segély kiutalásának időpontja teljesen
bizonytalant

Délmagyarország

munkatársától.)

A sze-

gedi ítélőtábla Kovács-tanácsa kedden tárgyalta azt a gyermekölési bűnpert, amelynek vádlottja egv csongrádi cselédeány és a leány
munkaadói voltak. Ballá Erzsébet 25 éves cse-

lédleány Varga Ferenc csongrádi kertésznél
szolgált. Ami« a kertész felesége a városban
élt, addig a kertész hevesen udvarolgatott a
cselédleánynak, akivel később barátságot kötött. A barátságot később megzavarta az a kő-

j kor.
.
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rülmény, hogy Vargáné is kiköltözött a kertészetbe. "Már az első napokban gyanakodni kezdett, a szomszédoktól is azt hallotta, hogy fér je
barátságot tart a cselédleánnyal, de amikor azokat felelősségre vonta, mindent tagadtak. Hónapok multak el'és Balla Erzsébet áldott állapotba került Vargáné azonban csak közvetlenül a szülés előtt értesült erről és a betegen
fekvő leánynak, valamint férjének szemrehányást tett, amiért ilyen szégyent hoztak reá.
Amikor azután Vargáné megpillantotta az
újszülöttet, ismét szemrehányásokkal illette a
leányt, aki kétségbeesetten válaszolta:
— Adja közelebb a gyermeket, úgyis megölöm magammal együtt...
A cselédleány lába ekkor már a csecsemő
nyakán volt. Varga Ferenc erre biztatni kezdte
feleségét, hogy tegye az újszülöttet a leány ke-1
zeügyébe, hogy az végezhessen vele. Vargáné
erre egy ruhadarabot tett a gyermek szájára és
ugy fektette a kicsit, hogy az anyja rátehette
lábát

gyermeke

torkára.

A k i s csecsemő

nem-

sokára megfulladt.
Másnap Varga a holttestet kivitte a kertbe
és ott egy fa alatt elásta. A borzalmas bűncselekmény nemsokára kiderült és az ügyészség
valamennyiük ellen vádiratot adott ki. Balla
Erzsébetet gyermekölés bűntettével. Varga Ferencet szándékos
emberölésre
való
feleségét p e d i g szándékos
emberölés

felbujtással,
bűntetté-»

vei vádolta meg. A törvényszék nemrégen tárgyalta az ügyet és Balla Erzsébetet 10 hónapi
bortönre, Varga Ferencet két és félesztendei,
Vargánét pedig kétesztendei fegyházra Ítélte.
A keddi táblai tárgyaláson csak Varga Ferenc jelent meg, aki arra kérte a bíróságot,
hogy enyhítse a büntetést, mert ő csak a feleségétől

való félelmében

szánta

rá magát

a bűn-

cselekményre. A biróság a törvényszék Ítéletét
telies egészében helybenhagyta.

Bevásárlásait
ma délnttn Ml 8 órAlg Intézi* el, mart f o l y ó h ó 21-én

Ilyen körülmények között az idén aligha szerelhetik fel a fogadalmi templom fütőszerkezetét, a hívek tehát a most következő télen is fagyoskodni fognak a templomban.

Gyermekölésért ePitélték
az anyát és munkaadóit
(A
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Szász Géza: A rejtélyes Morales — Percival C. Wren: Szahara császára — Edgar Wallace:
Sandi — Jo van Ammers-Küller: Tantalus — D. H. Lawrence: Lady Chaterley és a kedvese
Hall Caine: A száműzött — M. Bontenipelli: Világszép asszony, Adna — Ponson du Terrail: A navarrai herceg szerelmei — Ponson d u Terraü: A négy alsó szövetsége — Markovits
Bodion: Sánta farsang — Norma Knight: Oh Cinthia — Pitigrilli: Kokain — Agathe Christie: A vörös sál — Sinclair Lewis: Sam Dodsworth — Martha Ostenso: Di tollen Carews —
Agnes Sraedley: Eine Frau allein Briefe die ihn nicht erreichten — Theodore Dreiser: Jennie Gerhardt _ Rabindranath Tagore: Das H e j m und die Welt — Wilhelm Speyer: Charlott
etwas verrückt — Francis Jammes; Der Roman der drei Mädchen — Karin Michaelis:
Mette Trap — Arnold Bennet: Die Stadt der lausend Freuden.

e$ 22-en, Iiu c»Ut8rlOhfln é* pénteken

zárva tartunk

Párisi Hagy Áruház rt. Szeged
(Csekoclcs ncca és Kies noca sarok.)

Árurakiár a padláson
Egy kisteleki kereskedő hitelsértési
bOnOgye
(A Délmagyarország munkatársától.) B a l á z s János kisteleki füszerkereskedő hitelsértési bűnügyét tárgyalta kedden a szegedi törvényszék G ö m ö r y-tanácsa. Sértettként a
Bruckner Dezső, Tráub B. és Társa, Körösi Béla. Beregi Lajos, Fenyő Testvérek szegedi és a
Hazai likőr-, rum- és szeszárugyár, Dakota,
Vajna és Társa, Kiss Ernő és Társa, Benes Testvérek, Stadler Mihály, Schmoll és a Pischinger budapesti cégek szerepeltek. Balázs Jánoson
kivül mint tettestársak a vádlottak padjára
kerültek a kővetkezők:
Molnár
János,
N y i s z t e r Ferenc és J u h á s z Lajos kisteleki lakosok is.
A vádirat szerint Balázs János Kisteleken füszerüzletet rendezett be a sértett cégek által
meghitelezett árukból. Balázs azonhan nem fizetett a kitűzött terminusokra és mikor a cégek
utazójukat leküldötték Kistelekre, az utazók
meglepetten konstatálták, hogy Balázs áruraktára teljesen üres. ami vagvön volt, azt már
előbb adótartozás fejében a végrehajtók lefoglalták. A cégek ezután a csendorséghez fordultak és a csendőrség a megindult nyomozás során érdekes felfedezésre jutott. Az áruk egyrészét Balázs János lakásában elrejtve találták
meg. Egy sereg áru volt a padláson a kukoricaszár alatt, az istállóban a jászolban és más
hasonló helyeken. Az elrejtésben három társa
segédkezett a kereskedőnek.
A keddi főtárgyaláson Balázs János tagadta,
hogy az árukat elrejtette volna. Azt állította,
hogy az áruk azért voltak a padláson, illetve
az istállóban, mert a padlás és az istálló áruraktárnak is szolgált. A biróság a főtárgyalás
=nrán több tanút hallgatott ki, majd a tárgyalás folytatását október 17-ére halasztotta, amikor még egv tanút fog kihallgatni.
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Kétszáz detektív és rendőr éjszakai hajszája
a vakmerő revolveres banditák után
(A Délmagyarország munkatársától.) Hétfőről keddre virradó éjszakán 200 detektív és
rendőr indult el a központi ügyeletről, hogy
végigrazziázza az alvó uccákat és ha lehet,
kézrekeritse azt a három revolveres betörőt,
akik hetek óta nyugtalanítják a város lakosságát. A rendőrség már hetek óta keresi ezeket
a betörőket, akiknek azonban ugylászik óriási
szerencséjük van, mert mindeddig sikerült elmenekülniük. Talán ez bátorította fel őket
annyira, hogy legutóbb már tűzharcba is mertek "bocsátkozni a rendőrökkel a Hóbiártbasauccában. A betörőkről hozzávetőlegesen pontos
személyleirása is volt már a rendőrségnek, de
ezek a személyleirások rendszerint olyan em-

berektől származtak, kik maguk se mertek volna a személyleírás kezességére esküt tenni. így
azután a rendőrségnek a razziára csak annyi
állott rendelkezésére, hogy a betörők hároman
vannak és mindegyikük erősen fel van fegyverkezve revolverekkel. A razziázók minden
talpalattnyi helyet felkutattak a városban és
főleg Felsőváros néptelen uccáit járták, mert
az a gyanú, hogy a betörők Felsővároson laknak. A razzia azonban nem járt eredménnyel.
H;ába néztek be a detektívek minden gyanús
korcsmába, szállodába, tömeglakásba, nyomuk
se akadt a betörőknek, akik ugy látszik, ezen
az éjszakán pihentek.

Másfélévi börtönre ítélték az átokházai gazdát,
aki felgyújtotta sajáf házát
(A

Délmagyarország

munkatársától.)

Sava-

nya István 28 éves átokházai gazdálkodót nemrég gyújtogatás miatt letartóztatta a rendőrség.
Savanya tanváia augusztus 4-én éjjel kigyulladt és porig égett. A házban alvó 3 és 5 éves
gyermekeket csak a legnagyobb nehézségek
arán tudták kimenteni. A tüz után Savanya
megjelent a biztositó társaságnál, ahol 1150
pengőre volt biztosítva a leégett épület és kérte
kárának kifizetését. Azonban még mielőtt ez
megtörtént volna kiderült, hogv Savanya volt
n gyújtogató, ő volt az, aki azor. az éjszakán
hosszas töprengés után gyufát tartott a száraz
szalmatető alá és lángralobbantotta az épületet A rendőrségen töredelmesen beismerte bü

nét. Elmondotta, hogy elkeseredéseben szánta
rá magát a gyujtogatásra; sok volt az adó és
a földhátralék. Egy kölcsön kamatai is nyomták és pénzre lett volna szüksége. A pénzt azonban nem tudta előteremteni, ezért ugy határozott, hogy felgyújtja a házát.
Snvanva Istvánt kedden vonta felelősségre a
szegedi törvényszék Gömöry-tanácsa, gyújtogatás

és biztosítási

csalás

kísérlete

cimén

reált végezték el, sőt van egy fiatalember, aki
tanítói oklevéllel rendelkezik és most a sütőszakmában tanoncoskodik. Mint tanitó nem
tudott elhelyezkedni és elhatározta, hogy édesapja műhelyében kitanulja a jpékmesterséget
A diplomás péktanonc együtt jár iskolába a
többi tanoncokkal, mert még nem nagykorú
és igv nem kaphatott felmentést az isitolalátogatás alól.
Az érettségizett tanoncok közül legtöbben a
ruházati ipar egyes szakmáiban helyezkedtek
el, a női szabó és szücsmeslerségct tanul ják, de
van közülük egy reáliskolai érettségizett, aki
a cipőfelsőrészt tanulja egyik rokona műhelyében. Az egvik maturált fiatalember már működött is a hivatalnoki pályán, de elvesztett^
állását, nem tudott elhelyezkedni és most
édesapjához — egy belvárosi hentes és mészároshoz — szerződött tanoncnak. Egy 22 éves
fiatalember több éven át rendes növendéke
volt a berlini iparművészeti főiskolának. Az
év elején az iparművész hazajött Berlinből és
azóta nem tudott elhelyezkedni. Most leszerződött tanoncnak az egvik szeged? kárpitoshoz.
A leánytanoncok közül is többen vannak,
akik érettségiztek. Az egyik leány a fogtechnikus mesterséget tanulja, a másik kozmetikushoz szerződött le tanoncnak. Van köztük droguista. viráffkészitő, keztyüs, női szabó és masamód is. Két érettségizett leány a női fodrászmesterséget tanulja.

A

gazdálkodó a főtárgyaláson minden indokolás
nélkül viss2avonta a rendőrség előtt tett töredelmes beismerő vallomását A törvényszék
Savanya Istvánt másfélesztendei börtönre Ítélte, amiben Savanya megnyugodott. Az ítélet
iogerős.

J l n / é z e H , Iskolai

gyermek

nagy

Harminc

érettségizett inas az iporosianonciskoMban
a dioiomás péhtanonc

(A Délmagyarország munkatársától.) A
szegedi iparostanonciskolában befejeződtek a
beiratások. összesen 630 tanonc iratkozott be
az idén, 256 leány, 374 fiu- Ez a szám azonban nem fejezi ki teljesen az iskolaköteles tanoncok számát, mert az iskola nyilvántartása
szerint legalább száznegyven tanoncot nem
Írattak még be. A tanonciskola igazgatósága
kedden feljelentette a kihágási bíróságnál azokat a mestereket, akik elmulasztották tanoncaikat az iskolába beíratni. Rövid uton, büntető paranccsal száznál több iparost fognak
megbüntetni tanoncaik iskolamulasztásáért
A tanoncok száma fokozatosan csökken.
Egy esztendpvel ezelőtt még több mint 700 tanonc járt Szegeden iskolába, de feltűnő a
csökkenés ha a mostani adatokat a néhány
I V év
előtti adatokkal hasonlítjuk össze. 1930-ban.

—

kötöttkabátok.

v d l a s z t é k b a n ,

Imre

EusxIíq
Ssécfienyi

HÁROM EV ALA11
FELÉRE CSÖKKENI
SZEGEDEN
AZ IPAROSTANONCOK
SZÁMA

Harisnyák,

tér 2. Tisza szálló

mellett.

Battonya jobb vasúti
összeköttetést kér Szegeddel
("A

Tanítói oklevél és

vasúti

három esztendővel ezelőtt, amikor az uj iparostanonciskola megnyílt, még 1247 tanulója
volt az intézetnek. A tanulók létszáma tehát 3
esztendő alatt a felére csökkent. Napról-napra
kevesebb a műhely és a megmaradó műhelyekben is állandóan csökken azoknak a szama,
akik munkához juthatnak. A legtöbb iparosnak
csak alkalmi, átmeneti munkája van és ezért
nem tud tanoncot tartani.
A tanonckodást manapság már nemcsak azok
kezdik, akik az elemi iskolát elvégezték, hanem feltűnő, hogy az idén beiratkozott 630 tanonc közül közel másfél százan elvégezték a középiskola négy osztályát is, sőt a tanonciskola
növendékei közül mintegy harmincan érettségi bizonyítvánnyal is rendelkeznek. Kereskedelmi iskolai érettségijük többeknek van,
de nkad körtük, akik a gimnáziumot, vagy a

Délmagyarország

makói

tudósítójától.)

A keletcsanádi Battonya község iparos- Is kereskedőtársadalma széleskörű akciót kezdett a
közlekedés

megjavítása

érdekében.

nya miatt a Budapestről érkező utasoknak ötödfel órát kell Szegeden várakozniuk
és a posta

a vonatjárat hiánya miatt reggel 9 óra helyett
11 órakor érkezik Battonyára.
Sérelmesnek tartják azt is, hogy a jelenlegi
menetrend szerint délután

4 óra 22 perckor ketl

elindulni Battonyáról ahhoz, hogy reggel Budapesten lehessen a keletcsanádi utas. Ennek
megoldása lenne, ha a délután 6 óra 30 perckor i n d u l ó motorvonat Szeged felé

csatlakozást

kapna. A battonyaiak kérelmét a közigazgatási
bizottság magáévá tette.

...-eg-es?

SALAMANDER
á^Kecskemétiita

IV.KottuM L u . 2 ,

5zeged:Kórósz Uw6.

A

vármegye főispánjához, a kerület képviselőiéhez és legutóbb a vármegye közigazgatási bizottságához eljuttatott memorandumban kérik
hogy a Szegedről 5 óra 08 perckor induló motorvonat, amely most csak Makóig közlekedik.
Mezőhegyesig járassák, mert a vonatjárat hiá-

VH. Eriséber krt.ifc.
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ucca 14

Az i d ő

A Szegődi Metcorologiai Obszervatórium jelenti. Szeged(*n a hőmérő legmagasabb állása 18.2»
C.. a legalacsonyabb 43 C. A barometer adata
nullfokra és tengerszintre redukálva reggel 761.5
mm, este 761.3 mm. A levegő páratartalma reggel
82. délben 49 százalék.
A Meteorologiai Intézet jelenti este 10 óra;or: Változó felhőzet, egyes helyeken gyenge
alajmenti fagyok, a nappali felmelegedés nem i fokozódása valószinü.

{

T953 szeptember 20:

Besliális rablótámadás Magyarpécskán
Cigányok kegyetlenül megkínozták Donálh Mihály földbirtokos feleségél
("Budapesti tudósítónk telefonjelentése.) Aradról jelentik: Bestiális kegyetlenséggel elkövetett rablótámadás történt Magyarpécskán. Éjszaka valószínűleg cigányok behatoltak D on á t h Mihály földbirtokos házába és az otthon egyedül tartózkodó Donáth Mihálynét kegyetlenül megkínozták, majd a lakást kifosztották. A támadók Donáthnét kezén-lábán öszszekötözve, kivitték az istállóba, ahol megelőzőleg a kocsist guzshakötötték. Itt az asszonvt

ISKOLACIPÖ

o 1cs 6
tartós

kínzásokkal akarták kényszeríteni, mondja
meg, hol tartják a pénzüket. Marokszámra tépték ki a szerencsétlen asszony haját, meztelen
talpát verték, majd a lakást kifosztották. A
fosztogatás után visszamentek az istállóba és
az asszonyt felkötötték a mestergerendára. Amikor Donáth né fuldokolni kezdett, levágták és
eszméletlenül hagyva az istállóban, elmenekültek. Az asszony állapota reménytelen.

Kárász ucca 3.

A pílisszentiványi gyilkosság
Pilisszentiván.
szeptember 19. A pilisszentíváni gyilkosság ügyében még folyik a nyomoAis. Péntek óta minden nap kihallgatták a
g.vi .sság gyanusitottját, Radler
Mihálvnét,
aki hol beismeri, hogy 10 évvel ezelőtt 4tette
láb alól férjét, hol tagadja a gyilkosságot. Legfőbb bizonyíték az vóína, ha megtalálnák az eltünt Radler Mihály holttestét. Hiába kutatták
azonban át a Pilisszentiván körüli erdőségeket,
hiába ástak Radlerék udvarán, kertjében és
földjén, a holttestre nem akadtak rá.
Rádlerné azt mondotta, hogv elégette megqililkolt férje holttestét. De ma már ezt a vallomását is visszavonta.
A bűnügyet Stéli Jakabné Mauterer Júlia
pattantotta ki. Stéliné együttélt Rádlerné fivérével Keszler Mihállyal. Legutóbb azonban
szétváltak és ekkor az asszony azt kezdte beszélni, hogy a 10 évvel ezelőtt eltűnt Radlert
felesége és Keszler gyilkolta
meg.
— É n mostam ki Keszler véres ruháját —
mondotta egy ismerősének. Amikor azonban a
csendőrség vallatni kezdte, mindent
tagadott.
— Nem tudok a dologról semmit — hajtogatta.
Később újból elővették. Ekkor már vallott,
de nemsokára visszavont mindent. Ma reggel
ujabb vallomással állott elő:
— Nem igaz. Rádlerné és Keszler nem égették el Radler holltestét, hanem eltemették. És
most is ott van, ahová temették.
— Tudja, hol ásták el Radlert? — kérdezték
a csendőrök.
— Igen, tudom, a solymári mészégetőnél. Ide
vitték a halottat és itt' fó.delték el.
A solymári mészégető a Zsíros-hegy tövében
van nem messze az Erzsébet-aknától, ahol legutóbb a halálos bányaszerencsétlenség történt.
Ide vezették délben Stéli Jakabnét, hogy mutassa meg, hol ásták el Radler Mihályt. Egyelőre azonban ez a helyszíni szemle sem járt
eredménnyel. A nyomózó hatóság nem is nagvon bizik hogy sikerül a holttestet megtalálni.
vir&srtizlet mournyilt. KAllay A.
' W y C I o f s l f S r l (HidVucca 1. szAm alatt KArjuk kirakataink mesftekintését
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A 2 v a g o n alkalmi visszavett kerékpárokból mos*
kerülnek elad&sra 100 d r b . T. rondfl, naa-vhordképesséffti orsz&ffuti, ballonos, nSi és versenygépek. Sa, ít érdekében ne késlekedjen a beszerzéssel, mert
lyen akció méar nem volt soha és nem lesz
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H i r e l c
— Az igazságügyminiszter szombaton Szegedre érkezik. A bírói és ügyészi egyesület vasárnapi közgyűlésén, amint már jeleztük, megjelenik dr. L á z á r Andor igazságügyminiszter
is. Az igazságügyminiszter — amint most közölte a szegedi rendezőbizottsággal — szombaton délután a fél hat órai gyorssal érkezik Szegedre. Tekintettel arra, hogy a miniszter vasárnap délután fél négy órakor visszautazik, a
Tiszában a bankett nem két órakor, hanem félkettőkor kezdődik.
— Istentisztelet a zsinagógában szerdán délután háromnegyed 6 órakor, csütörtökön és pénteken délelőtt fél 8 órakor, a régi zsinagógában háromnegyed 7-kor, csütörtökön délután fél 4-kor és
háromnegyed 6-kor, pénteken délután egynegyed 6
órakor. írásmagyarázat szombaton délelőtt.
— Hatos bizottság a városok inségfrontjának
kiépítésére. A városok kongresszusa Budapesten megbeszélést tartott abból a célból, hogy
egyöntetű védekezési tervet dolgozzon ki a teli
ínség ellen. A kongresszus elhatározta, hogy a
program kidolgozására hat tagu bizottságot delegál. A bizottság tagjává választották dr. vitéz
S z a b ó Gézát, Szeged város népjóléti tanácsnokát.
— A Dugonics-Társaság Széchenyí-emlékünnepélve. Abból az alkalomból, hogy gróf
S z é c h e n y i István száz évvel ezelőtt az első
gőzhaióval végighajózott a Tiszán, emlékünnepélyt tartanak szerte az országban. B a r a n v i Tibor főispán felkérésére legközelebb a
Diigonics-Társaság irodalmi délután keretében
áldoz gróf Széchenvi István emlékének. Az emlékünnep részleteiről most folynak a tárgyalások.
— A TESz küldöttsége Antal István sajtófőnöknél. Budapestről jelentik: A Társadalmi Egyesületek Szövetsége nagyobb küldöttsége kereste
fel kedden hivatalában dr. A n t a l István miniszteri tanácsost, sajtófőnököt, hogy a TESz
érdekében kifejtett munkásságának elismeréséül átnyújtsa neki a TESz jubileumi keresztjét és az erről szóló okmányt. A küldöttség nevében Z a d r a v e t z István nüspök üdvözölte
a sajtófőnököt. Dr. Antal Tstván sajtófőnök
meghatottan válaszolt az üdvözlésre. ..A jelenlegi nehéz helyzetünkben nem nézhetünk jobbra és balra, hanem haladok előre e gondolatok
szellemében — mondotta a sajtófőnök. Egész
Európa átalakuló stádiumban van. Ebben a
viharos óceánban állunk itt. de csalódunk, ha
azt hisszük, hogy Magvarorszng nyomtalanul
fogja átélni ezeket az időket. Nekünk arra kell
törekednünk, hogv egv becsületes világrendet
teremtsünk a gazdasági igazságosság és bölrs
megértés ieevében Ezek az es7mék nem ujak.
hiszen a TESz gondolatvilágához
tartoznak.
Amidőn őszinte meghatottsággal veszem át a
TESz kitüntetését, igérem nektek, hogv hűségesen követem vezérem intencióit, soha el nem
távolodom az ő felfogásaitól, tűzön, vízen keresztül mindig vele és sohasem mással. Követem. mert tudom, hogv ő az u i Magyarország
gondolatvilágának megtestesitőie."
— Járdái hicik'izők a rer>dőrbirósárton. A
rendőri büntetőbiróságon dr P a n n Menvhért
rendörtanácsos kedden tíz olvan biciklistát ítél'
el, akiket a rendőrök jelentettek fel azért, mert
a járdán kerékpároztak. A rendőrbiróság ezeket 20—20 pengő pénzbüntetésre ítélte.

A

vér

felfrissítése

céliából

alánlatos

néhány napon ál korán reggel eqv pohár természeles . F e r e n c József • keserflvizet Inni. Az
egész világon rendelik az orvosok a valódi
Ferenc József viz használatát, mert ez szabályozza a bélmüködést, erősíti a gyomrot,
tavit ja a vért, megnyugtatta az idegeket és ezáltal u| életerői teremt. A Ferenc József keserűvíz gyógyszertárakban, drogériákban és
faszerüzletekben kapható.
B.1

II »Hass« tragédiája
és a budapesti szállodások
A lvass szálloda és kávéház összeomlása az
egész országban nagy megdöbbenést keltett. Legutóbb a budapesti vendéglősök éa szállodások
ipartestülete foglalkozott elöljáróság! ülésén a tragédiával Az ülésen N é m e t h Aladár többek között a következőket mondotta:
— Nem lehet némán elhaladnunk ifj. Kass János szegedi kartársunk tragédiája mellett. A Kassszálló összes tartozásai kb. 350.000 pengőre rúghatnak Ezt nem lehet olyan mérvű eladósodottságnak tekinteni, amelyből normális hitelviszonyok mellett kibontakozás nem lenne lehetséges,
különösen, ha azokat a nagy ingatlan és ingó értékeket mérlegeljük, amelyek e tartozás fedezetéül
állanak. Kass kartársunk szerencsétlensége abban
gyökerezik, hogy a legtürelmetlenebb és méltányosságra legkevésbé hajlandó hitelezői voltak: a
kincstár és az OTT. Ezenkívül drága bankhitelre
volt utalva, amelynek kamatait és költségeit vidéki szálloda és vendéglő ma megkeresni képtelen
— Hogyan folyt le az árverés, csak például azt
említem meg, hogy ezer darab széket 750 pengőért
vett meg a hitelező pénzintézet. Egy székre tehát
79 fillér esik. Felvetem azt a kérdést, hogy szabad-e egy szállodásnak s vendéglősnek ágyait,
szekrényeit, asztalait, székeit elárvereztetni, figyelemmel a végrehajtási novellára és arra. hogy
mindezen ingóságok Iparunk iizésének nélkülözhetetlen mnnkaeszközei. Ez a kérdés beható jogászi
vizsgálat alá veendő.
— A Kass-szálloda a forpalom döbbenetes vlszsjwesése miatt vált képtelenné arra. hogy a megnövekedett közterheknek eleget tegyen. Mig nálunk az állam s a város segitség helyett a legtürelmetlenebb hitelezők élére áll. addig például
Svájc kormánya azon töri a fejét, hogy miként lehet az önhibáján kívül bajbajutott szállodaiparon
a legkülönfélébb alátámasztásokkal segiteni.
— Nem beszélek most a Kass-tragédia személyi
vonatkozásairól — folytatta beszédét Németh Aladár —. a Kass név fogalmáról és értékéről. Kass
családjáról, gyermekeiről, egy családi tüzhelv
tönkretételéről De felvetem a kérdést: tegyftk fel,
hocrv ifj Kass Jánosnak nem eey szép és híres »sállódéin lenne Rzesreden, hanem — ezer hold földje
lenne Szeped határában s ezt a földet terhelné 350
ezer pengő adóssás? TCz esetben Kassnak »emml
bántédé«a sem eshetnék, mert a «razdavédelml intézkedések őrködnének felette. Kass azonban szerencsétlenségére nem földbirtokos, hanem szállodás és vendéglős Kérdem: ezért már nem érdemel
kíméletet? Nem éppen olyan jó és hasznos polgára
"nnek a hazának, mintha a mezőgazdasággal fogInlVornék?

Isko'aharlsvtyék
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MAKÓI H1RFK
A belföldi hagyma szállítmányokra Is fuvardíjkedvezményt kérnek. A makói hagymaértékesités
csődje élénken foglalkoztatja a hatóságokat. Dr.
N i k e 1 s z k y Jenő polgármester a belföldi hagyinaszállitmányok fuvardíjkedvezménye érdekében
kedden kérelmet nyújtott be a Máv-hoz. A külkereskedelmi hivatal intervenciója alapján — mint
megírtuk — az exportra kerülő hagyma fuvardíját egy díjosztállyal mérsékelték. A polgármester
kérelmére most arra mutat reá. hogy egy mázsa
belföldi fogyasztásra szánt hagyma fuvardija Budapestig 1 pengő 36 fillér, ugyanakkor ennek a
hagymának az ára 1 pengő 50 fillér a makói piacon. A tényleges érték és a fuvardíj közötti nagy
aránytalanság megszüntetése tehát valóban indokolt, épen ezért két díjosztállyal való mérséklést kiván a polgármester.
Az iskolai tankötelesek 15 százalékát nem Íratták be Makón. A makói iskolai tankötelesek száma 5895, amelyből 2802 a 12 éven felüli tanköteles
gyermek. A beiratások során 5010 tanköteles gyermek iratkozott be a makói iskolákba, tehát az öszszes tankötelesek 15 százaléka maradt el a beiratások ról.

Uf csillár

H

áruház!

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

Kelemen Márton
r á d i ó és Írógép r a k t á r á b a n ,
R a k t á r o n levő k e r é k p á r o k a t

Sport
Vasárnap:
Szeged FC-Attila

Szegeden vasárnap ismét érdekes profiligabajnoki mérkőzés lesz. Vasárnap játszák le a
Szeged FC—Attila mérkőzést, amely mindig
egyike volt a szegedi csapat legnehezebb mérkőzéseinek. A Szeged FC szorgalmasan készü— Megszűnt a week-end a városházán. A hétlődik a mérkőzésre. A játékosok kedden konvégi munkaszünetet a polgármester tudvalevődiciótrén inget tartottak, amelyen résztvett a
leg szeptember 15-ig engedélyezte. A városi
Somogy elleni mérkőzésen könnyebben megséalkalmazottak utol iára még szombaton délben
rült Bognár és Somogyi is. A vezetőség reméli,
12 órakor abbahagyhatták a munkát. Tekintethogy Bognár és Somogyi, valamint a francia
tel azonban arra, hogy Szegeden csak julius
turá óta Deteglistán levő K o r á n y i vasárnap
végén léptették életbe a városi hivatalokban a
teljesen rendbejön és az Attila ellen m á r komhétvégi munkaszünetet, dr. P á 1 f v Gvörgv tb. pletten veheti fel a küzdelmet a szegedi csaaljegvző a Városi Alkalmazottak
Egyesülete
pat.
nevében beadványt intézett a polgármesterhez
A Szeged FC vezetősége egyébként tárgyaláés azt kérte, hogv mint több városban is megsokba kezdett a Kispesttel, hogy a november
történt, a hétvégi munkaszünetet rendszeresít5-re kitűzött Szeged—Kispest mérkőzést októsék a városi hivatalokban Szegeden is. A Váber 1-én, a magyar—osztrák válogatott mérkőrosi Alkalmazottak Egyesületének
kérelme
zés nap ján játszák le. A Kispest hajlandónak
ügyében rövidesen dönt a polgármester.
mutatkozik a mérkőzés korábbi lejátszására és
így nincs kizárva, hogy egymásután két ligamérkőzés lesz Szegeden.

Adófelszólamíási tárgyalások

A szegedi I. számú adófelszólamíási bizottság
szeptember 21-én
«reggel fél 9 órakor a kővetkező tételeket tárgyalja (pénzügyigazgatóság I I .58.):
Miklós Károly hentes Kálvin-tér 2.. Lelkes János hentes Tisza Lajos-körut 24., Pázmán testvérek hentes Károlyi-ucca 2., Tornai Mihály hentes
Tisza Lajos-körut 22., Kurucz Margit himzőnő Somogyi-ucca 11., Engi Józsefné italmérő Csekonicsucca 1„ özv Tóth Mihályné italmérő Rudolf-tér 10.,
özv. Nagy Károlyné italmérő Szemt István-tér 15.,
Vetró Gyárfás Dezső italmérő Gazdasági telep 1-,
Bélágyi Péterné italmérő Maros-ucca 8., Bajszár
Mihály italmérő Takaréktár-u. 4, Ólmosi Dezső italmérő Kárász-u. 13., Mészáros Ferenc italmérő Széchenyl-tér 6., Puzstn Miklós italmérő Erzsébet rakpart 6., Szécsényi János italmérő Szent István-tér
10., Vámosi József italmérő Kelemen-ucca 5., Szegedi Fészek Klub italmérő. özv. Német Szilveszterné italmérő Csekonics-ucca 3., Trabek Erzsébet
italmér« Szent István-tér 11., Kucska János italmérő Kossuth Lajos-sugárut 21., Horváh Ferenc
vendéglős Kárász-ucca 14., Csókási testvérek vendéglős Rudolf-tér 12., Barabás István kefekötő
Somogyi-ucca 18., Szabó István kertész Főfasor
35. sz.

MINDENKINEK

KORDA RUHA
Legjobb. — Legdivatosabb. — Legolcsóbb.

Mérték után

elsőrangú

szabás

és kiállítás.

Iskola
öltönyök,
n a g y

felöltők, télikabátok
v á l a s z t é k b a n .

FÖLDES IZSÚ
Klauzál tér

A Szeged F C sikeres francia tarájának eredménye az a meghívás, amely a francia szövetségtől kedden a PLASz-hoz érkezett. A francia
szövetség azt kéri a PLASz-tól. hogy novemberben egy olyan kombinált csapatot küldjön
Franciaországba, amelynek zömét szegedi játékosok alkotjak. A szövetség ebben az irányban már lépeseket is tett és a Szeged FC, Attila, Kispest és Budai 11 játékosaiból álló kombinált ^sapat kiküldését tervezi. A tura november 1-től 5-ig tartana, amikor a négy egyesület kombinált csapatából kimaradt szegedi játékosok a kispestiekkel megerősítve egy másik
túrát bonyolítanának le.
Kucsmik, az Előre válogatott kapása ismét külföldre távozott Távozását az a 1 szövetségnek nem
jelentette be és igy visszajövetele után fegyelmi
büntetésben részesül.
Solti IV. előreláthatóan balösszekötője lesz az
amatőrválogatottnak vasárnap Bukarestben a románok ellen. Erdős szövetségi kapitány valószínűleg O d r o b i n á k o t , a CsAK játékosát szerepelteti a középcsatár posztján.
A hiányosan felszerelt futballpályák rendbehozását rendelte el a DLASz tanácsa. A
másodosztályú válogatott mérkőzések rendezésére vonatkozólag ugv határozott a tanács, hogy
az ügyet javaslattételre kiadja Nagy Tamás
szövetségi kapitánynak.
Az Aignertelcpi SE vasárnap nem játszotta le
a Postás elleni ba jnoki mérkőzését. A súlyos következményekkel járó ügyben, — még mielőtt a DLASz
intézőbizottsága határozna — az ASE szerdán választmányi ülést tart azért, hogy megállapítsa, kit
terhe] a felelősség a mérkőzés elmaradásáért.
A déli kerület atlétikai körviodalának második fordulóját vasárnap rendezik mes Nagykőrösön. A versenyen Szegedről a KEAC, az
SzTK, a SzAK és á Vasutas vesz részt.
Heim, az SzTK válogatott játékosa — h í r
szerint — a KEAC-ba gravitál. A hirt látszik
megerősiteni az a körülmény, hogy Heim csütörtökön résztvesz a KEAC tréningjén.
A svájci válogatott szerdán délelőtt Diósgyőrött tréningmérkőzést játszik az Attila ellen.
A SBUE pólóbajnoki mérkőzései. A SzUE azzal
a kérelemmel fordult a MUSz vizipólóbizottságához, hogy engedélyezze a BBTE és a MUE elleni
bsjnoki mérkőzésének a kitűzött idő előtti lejátszását. A SzUE ugyanis a BBTE elleni mérkőzését szombaton, a MUE ellenit vasárnap szeretné
lejátszani. Mindkét mérkőzés Budapesten kerül eldöntésre.

Kelemen

gyári árban

u. 11.

árusítok.

Gravácz, a HTVE jobbszélsője vasárnap a KAC
elleni mérkőzésen súlyosan megsérült. Az orvosi
vizsgálat megállapította, hogy Gravácz izomszalagszakadást szenvedett.

Csónakok

téli tárolása ét
javitása
1«
ucca fi

Steinbock Pálnál,

Töxsde
Budapesti értéktőzsde zárlat A tőzsde irányzata
egyenetlen. Nyitáskor általában a tegnapi zárlati
árfolyamok voltak érvényben, később realizációs
eladásokra kisebb gyengülés állt be. Zárlat felé
azonban az árveszteségek jórészt ismét megtérül
tek. Az üzleti forgalom mérsékelt volt, tekintettel
arra, hogy sem a külföldi tőzsdék, sem pedig a devizapiacok különösebb változást nem mutatnak. A
fixkamatozásu papírok piacán csekély forgalom
mellett javult az irányzat. Magyar Nemzeti Bank
130.40, Mák 300, Izzó 270, Ganz 10.75, Jutaipar 15
áru. Szegedi Kender 15, Gvöri textilművek 50. Pamutípar 42.5
Zürichi devizazárlat
Párte 20.195.
London
16175. Newyork 337.00, Brüsszel 72.05, Milánó
27.1625. Madrid 43.20. Amszterdam 208.30. Berlin
123.30. Bécs (hív.) 72.60, (silling) 57.00, Prága 15.32.
Varsó 57.75, Belgrád 7.00, Athén 2.93, Bukarest 3.08
Magyar Nemzeti Bank hivatalos árfolvamjelentése. Angol font 1810-18.50, dán kor. 80.40-81.60.
belffa 79.16-7974. cseh korona 16.95—1707. dinár
7.80—8.30. dollár 372.50-382.50. kanadai
dollár
358.00—378.00, svéd korona 9300—9400, hollandi
forint 232.65-234.05. lengvel zloty 64.35-4W.85, len
3.42—346. lira 29.90-30.20, leva 4.00—4.26. német
márka 135.70—136.60. norvég korona 90.60—9160
osztrák schilling 77.50—8050, svájci frank 11070
-111 40. francia frank 22 30-22.50.
Budapesti terménytőzsde hivatalos árfolyamai.
Buza tiszai 77 ks-os 7.85—8.10. 78 kg-o« 7.95—«20.
79 kg-os 8.05—8.30, 80 kg-os 8.15—8.40, jászsági, feiérmppvpí. dunántúli, pestvidéki és bácskai 77 kü-o«
7.55—7.65, 78 kg-os 7.65-7.75. 79 kg-os 775—7.8"
80 kff-os 7.85—7.95. Pestvidéki rozs és egyéb 4.70
—4.80. takarmánvárpa I. 6.30—6.40, sörárpa I. 10.V)
—11.25, zab I 6.90—7.10. Hszánhili tengeri 7.15—
7.25. esrvéb 715—7.25. korpa 470—4.80.
Csikáffói terménytőzsde zárlat. Buza barátságos. Szeptemberre 93 hétnyolcad (95 ötnyolcad
háromnejrved). decemberre 97 ötnyolcad—háromnegyed (99 5—hétnyolcad), márciusra 101 hétnyolcad—102 (99.5—hétnyolcad). Tengeri barátsá<?os
Szeptemberre 50 hétnvolcad (50). decemberre 55.75
(55), márciusra 61 hétnvolcad (61 ejtynvolcad). Zab
tartott. Szeptemberre 39 (38 hétnyolcad), december
re 42 háronrnvolead (41 hétnyolcad), márciusra t»'
egynvolead (45.5). Rozs tartott. Szeptemberre Ti—
72 hétnvolcad (72.5), decemberre 77.5—háromno
Ifved (76 hétnvolcndV márciusra 84—84 egynyolcad
(83 effvnvolcad).

Befőttjét. •UWyárfát, ngorkáját,

paprikáját, parai
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GERGIEK.Y
gyógyszerésznél,
Koesnth T.ajoa tmgrárat in nagykorai ssr«k
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LANDESBERGNEL,

Bocskay ucca 10.

Tafefen 10-68,

T955 szepfetnner "ZlT.

D E t M A G Y A R O R S Z A G

Attila—Szeged
FC
20 százalék
Délmagyarország

vasárnapi bajnoki mérkőzés ¡egyei
jegyirodádban válthatók.

AZ

elővételi kedvezménnyel a

I JDélmagyaroraxág

regénye

LYTTON

STRACHEY

VIKTÓRIA

KIRÁLYNŐ

FORDÍTOTTA: SZINNAI TIVADAR
24

Viktóriának" volt kire támaszkodnia. Minclent megbeszélhetett az éleseszü Lehzen bárónővel; állandóan rendelkezésére állt Stockmar bölcsessége és tapasztalata; nagybátyja,
Lipót király, sürün irt neki, bátorította, felviüágositotta. Ha soha életében nem lett volna
m á s tanácsadója, akkor is megállta volna heUyét. D e rövidesen szert tett m é g egy tanácsadóra; egy u j vezércsillog tünt fel az égen,
Ifényével elhalványítva azokat a régebbi csillagokat, melyeknek világosságában Viktória
járni tanult.
m:
Melbourne vicegrófja — eredeti
nevén
¡Wíllim L a m b — ekkor ötvennyolc éves volt
¡¡és már három esztendeje Anglia minisztertelnöke. Aki csak a külső körülményeket vetl e tekintetbe, annak azt kellett
mondania
»•óla, hogy nála szerencsésebb embert n e m
hordott m é g hátán a föld. N e m mindennapi
¡vagyont, hatalmat, kiváltságot örökölt. Édesanyja elbűvölő, intelligens hölgy
volt, a
Whig-párt nagyasszonya. Igy William m á r
Ivóra ifjúságától kezdve tagja volt annak a
ragyogó társaságnak, mely a tizennyolcadik
század utolsó negyedében, a száz éve uralkodó, kifinomult arisztokrácia talaján
kivirágzott. A természet megajándékozta az ifjút
rsszel és szépséggel. Bátyja hirtelen halála
folytán hatalmas vagyon és főrendi
rang
szállt reá és megnyílt előtte a legmagasabb
¡karrier utja. A b b a n a bűvös körben melyhez
tartozott, m é g tehetség nélkül is előre kellett
'utni. Hát m é g ha valakinek olyan személyes

Í

épességei is voltak, mint nekil Jóformán a
kisujját se kellett megmozdítania, hogy egykettőre fontos közéleti szerephez jusson. A
i\Vhig-párt győzelme után William L a m b —
most már Viscount Melbourne — a parlament egyik vezére lett. És amikor Lord Grey
lemondott a miniszterelnökségről,
mindenki
természetesnek tartotta, hogy Melbourne lép
a helyébe.
Arra volt teremtve, hogy sikereket érjen
el, m é g peditr erőlködés nélkül, játszi könyryedséggel. És a siker, a hatalom szinte rá
volt szabva, illett hozzá. G a z d a g és hajlékony
szelleme, érzékeny és mégis nyugodt idegrendszere arra predesztinálta, hogy ugy tudjon élni és dolgozni, mint egy igazi ur. Megvolt benne a biztos erő finom kecsessége. Aki
kissé közelebb jutott hozzá, rögtön megérezte, hogy nem közönséges emberrel van dolga. M é g beszédjének és modorának a különcségei is — fesztelensége, nemtörődömsége, a témához nem tartozó, hirtelen odavetett
kérdései, lusta nyújtózkodása, elhóbiskolása
vagy sürü káromkodásai — nem
modoros
külsőségek voltak, hanem egy sajátos, mély
egyéniség megnyilvánulásai.
Egyéniségét pontosan körülirni igen bajos
lett volna: bonyolult és sokarcú volt, belső
cllenmondásokkal teli. Külső és belső fejlődése közt valami csúfos diszharmónia lappangott. Születésének köszönhetett mindent,
pedig születésére titkos gyalázat tapadt. Sokan tudták, hogy édesanyja halálosan szerelmes volt Egremont lorrlba és igazában Lord
Melbourne nem volt William apja. William
saját házassága is tévedésnek bizonyult. Lángoló szerelem előzte meg. A z ifjú
boldog
¿volt, amikor elnyerte Lady Caroline kezét,

de csakhamar rájött arra, hogy Házasságával
tönkretette életét. Idővel beletörődött
felesége ostobaságába, hóbortjaiba, pazarlásába,
frktelenségébe. Házassága félig tragédia, félig bohózat volt; egyetlen gyümölcse egy
imbecillis fiúgyermek. Súlyos ballépés, mafának köszönheti, napirendre kell térnie föötte.
D e nem, házasságának m á s gyümölcse is
volt. Mialatt La dy Caroline, a divatőrület és
saját hóbortját követve, Byront üldözte szerelmével, Melbourne lord otthon üldögélt és
cinizmussal határos nyugalommal tűrte felesége bomlott életmódját. Filozófus volt,
könyvekben keresett jobb társaságot magának. így szokta meg az olvasást, igy kapott
kedvet a tanuláshoz, igy jutott el a klasszikus
és modern
irodalom
alapos
ismeretéhez.
Szellemi látókörének kiszélesítése szenvedé-
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Apróhirdetések
BUTOnOZOTT
SZOBÁK

Bútorozott
szobát

L A K Á S T

B-yorsan és jól kiad
illetőleg' tatÁl, ha felad egy apróhirdetést
a
nélmmnrnrsrátilia'
Lépcsőházi különbejáratu parkettás uccai
buforeroll szoba
kiadó. Tudakolható Somogyi ucca 13. szám.
Különbejáratu szép uccai
bútorozott szoba
azonnalra kiadó, esetleg teljes ellátással is,
Margit ucca 26, földszint 2.
Lépcsőházi
bejáratú
bútorozott szoba kiadó
Boldogasszony sugárut
25, II. em.

Ügyes fiatal varrónő,
házakhoz ajánlkozik —
rendkivöli olcsón. —
„Szorgalmas jelige.
Házaknál ondolálást és
manikűrözési
olcsón
vállalok. — Ugyanott
kvártély kapható. Mérey ucca 18.
«
Kifutónak vagy tanoncnak
négyközépiskolás
fiút felveszünk. Fehérnemüüzlet, Klauzál tér
í>. sz.
Szakácsnő jó bizonyítvánnyal felvétetik Kígyó ucca 1, I. emelet,
3" .ajtó.
Gyakorlott csomózőlányokat felvesz Tölgyes
szőnyegszövő. Pásztorucca 20.
Üzleti

azonnal

L a k á s - Üzlet
Deák Ferenc ucca 22.
házban négv és három
uccai szobából álló lakás sarok üzlethelyiség. kis üzlethelyiség,
kapcsolatban nagy szuterénnal kiadó.
Egyszobás novemberre
kétszobás modern azon
nnlra is kiadó. Bercsényi ticca 13.
Emeleti, földszinti szoba, konyhás lakás kiadó
vlz, villany. Arviz u. 17.

Foglalkozás

(rvaknrlattal bíró

fiatal

keres'teriti segédet
Ó*
kiszolgáló leányt
felvesz

a

PÁTISI

Nnoy ÁnihAz R. T.
S z e g e d , Csekonica ncca és
Kiss ncca sarok.
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ADÁS-VÉTEL

Rókusi
kalapszalon
Kossuth Lajos sugárut 1

II regszebb kalapok
már 5 Pengőtől
kaphatók.

intézeti ka'apok
olcsó árban.

Férfi és női kalapjavitás 170 fiH.

Eladó kifogástalan állapotban gyermek sport
Férfi l'a'anoH 71
kocsi, sötétkék télikatisztítását javítását, alakítását 1 pengőtől válla- : bát és fehér prémbunda
2—3 éves gyermeknek.
lom. Hmpauer Géza kalaArany János ucca 2. I.
pos mester. Szűcs u. 11.

lyévé vált. A z olvasásról m é g akkor sem
mondott le, amikor a miniszterelnöki teendők
minden percét igénybe vették. Mindig szakított magának annyi időt, hogy a jelentősebb u j könyveket elolvassa.
Egész furcsa lényére jellemző, hogy kedvenc tanulmánya a theologia volt.
Jobban
ismerte az egyházatyák müveit
akármelyik
hivatásos szaktudósnál. Alaposan óttanyulmányozta a kommentárok és exegesisek
vaskos köteteit. A legváratlanabb pillanatokban — bálokon és parlamenti üléseken —1
zsebébe nyúlt és elővette a Bibliát, hogy olvasgassa. Azoknak a hölgyeknek, akiket legjobban kedvelt, vallástudományi könyveket
adott kölcsön; azt a példányt, amit maga tanulmányozott, amelynek margóit sürün teleirta saját megjegyzéseivel. Igy például egy
arisztokrata hölgynek kölcsönadta Dr. Lardner „Zsidó tévedések Mária Magdolna megtérése tárgyában" cimü könyvét. Jámborabb
hölgyismerősei abban reménykedtek,
hogy
ezek a tanulmányok j o b b útra téritik majd
Melbourne lordot; de azok a beszélgetések,
amiket ebéd után folytatott, amikor az urak
magukra maradnak, éppenséggel nem vallottak arra, hogy erkölcsileg
különösképen
megjavult volna.
(Folyt. köv.J
Modern háló, ebédld ós uris'oba

b
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olcsón eladók

Spltzer

Sándor

asztalosmester, .ManfJt noca 12

Házat

leafkönny ebben el| adhat vagy vehet
ha meghirdeti a

OélmagyarorszáD
apróhirdetései között
MT

O s z i kalaomodelljeim

m e g é r K e z l e k ó i legjutinyosabb árban J < a p $ a / ó k

,Vilma' kalapszalon
F e k e i e s a s u c c a 16
Alakítások modellek ntAn olosón

DRBNYBI,
ezüstöt és

zálogcédulóí
veszek magas Aron

Rosenberg
ékszerész,

'

Itárolvl ii. 'Városi bérház

Kifogástalan állapotban
lvő háromlámpás hálózati rádió hangszóróval
és 18 kötet komplettül
Tolnai lexikon olcsón
eladó. Somogyi u. 13.
Lakásból való elköltözésnél kimaradt bútordarabok igen olcsón eládók: egy szép politu-"
túros asztal, villanylám
pa, kályhaellenző, függönytartó, képek, törölközőtartó, gázsparherd
egész uj. Megtekinthetők Hattyú drogériában
Tisza Lajos kőrút 38.

KÜLÖNFÉLÉK

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

Délmagyarorszáo
apróhirdetései utján

Fáspince Áthelyezés!
Értesítem t. vovőlmet, hogy VI.
léi nocai Í A t p I n c é m e l
S z e n l h & r o m i A g
u .
2 1 . s z . a l A , kistraftk melló,
h e l y e z t e m a i ahol ,íll^landó raktárt tartok ez Aráz
ban, porosz ós hazai szenekben
ós kokszban.
Po!!6k Anial.

Női férfi templomülés
nagytemplomban olcsón átadó.
Kertészbank, Feketesas u. 16.

Diszkrét úriember isme
retségét keresi diszkrét
úrinő. „Átlagon felüli"
jeligére.

Üzemképes motorkerék
pár 220 pengőért eladó.
Újszeged, Csanádi ucca 10. sz.

Najfytomloml közép V . sorban
lóvS

férfi UJ és
futdnyosan

Müller,

'ooskay ncca Pb.

diadó
831

Felelős szerkesztő: PÁSZTOR JÓZSEF
Nyomatott a kiadótulajdonos
')élmnt;ynlornzág
Hírlap- és Nyomdavállalat R t könyvnyomdájában
Felelős üzemvezető Klein Nándor
Ujabb kiadású tankönyveket, főleg polgári és
gimnáziumit bármely városba használatos —
magas árban vásárolok
327

Hungária Anfiquáriuivi
Baithvánv! ucca 2 sz.

