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és a polgármester
A hétfő éjjeli közgyűlés öt szavazattal négy
ellen elfogadta általánosságban a költségvetést. Nem hisszük, hogy ez a szavazatarány
és ez az e g y szótöbbség elég megbízható
alapot nyújtana a városi gazdálkodás számára. Ha azt a bizalmat, amit a város polgársága a város gazdálkodásával
szemben
érez, keresnénk a szavazatok arányában, nem
tudjuk, nem kellene-e azt megállapítani, hogy
talán még ez az egyetlen szavazatkülönbség
is — indokolatlanul soL
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elmaradna
a valóságtól, — legalább a
költségvetés
letárgyalásában
s a belügyminisztérium
a
költségvetésmegállapitás
előkészítésében
alkalmazkodhatna
a
közgyűlés
megváltozott
hatásköréhez. A költségvetés m a i formája akkor alakult ki, amikor a közgyűlés m é g abban
a biztonságos meggyőződésben
lehetett,
hogy amit b e v é t e l k é n t előirányoz, az
b e i s f o g f o l y n i s amit k i a d á s k é n t
elfogad, azt a város a megjelölt célra e 1 i s
f o g j a k ö l t e n i . Miután azonban ez már
régen nincs igy, sokkal helyesebb lenne, ha
a város közgyűlése a költségvetés tételeit
nem ügyosztályok szerint csoportosítaná, hanem a k i a d á s o k
szükségességén e k s o r r e n d j é b e n . A költségvetés végrehajtása a mai jog szerint a polgármester
szinte diktatórikus hatalmához tartozik. Ez a
diktatúra nyomban alkotmányosabb
volna,
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ha nem lenne joga a polgármesternek arra,
hogy a költségvetés tételei között válogatva
utalványozza a rendelkezésre álló, de
szükségesnél mindig kevesebb pénzt. A s z ü k ségesség sorrendje
azt jelentené,
hogy a m í g a k o r á b b i t é t e l k i u t a l v a
nincs, a d d i g
a későbbi
tételre
n e m f o r d í t h a t s e m m i t a közigazgatás. A szükségességnek, az indokoltságnak, a
sürgősségnek és fontosságnak sorrendje biztosítékot nyújtana arra, hogy a város vagyonának kezelésében s a városi polgárság szolgáltatásainak felhasználásában a polgármester a törvényhozás által csorbított
akarata
'legalább szerény formában megvalósulhat s
akkor talán nem kilenc ember szavazna s nem
öt bizottsági tag szavazná meg egy hosszú
esztendő minden kiadását, bevételét, alkotását, munkáját, terhét s bizonyára mulasztásait is.

A költségvetési vitának nem a költségvetés
megállapítása a feladata. A költségvetést
úgysem a közgyűlés állapítja meg, hanem a
belügyminisztérium. A z ö n k o r m á n y z a t
költségvetési jogénak l é n y e g e az, hogy a
költségvetést a belügyminisztérium állapitja
meg s a megállapított költségvetést a polgármester hajtja végre. Hogy a belügyminiszter
költségvetési joga s a polgármester végrehajtási jogköre között hol lehet megtalálni az
autonómia költségvetési jogát, erre a kérdésre csak azok igyekezzenek megtalálni a feleletet, akik mikroszkóppal rendelkeznek. A
költségvetést a belügyminisztérium állapitja Derfll Rudolf, a 22 éves voli katona a parlament előtt revolverrel kétszer rálőtt
meg, de a polgármesteri jogkört m é g ez a
az oszfrftk kancellárra
megállapítás sem érinti. A polgármester utalDollfuss főbb karfán measérülf, a szívre Irónylfott lőrés nem íalátt —
ványoz, de ő állapítja meg, hogy mire. Hiába
A kancellárnak komolyabb ba?a nem ifiriéni, este rádióbeszédei monszavazott meg például a közgyűlés ötvenezer
pengőt határozott rendeltetésű városfejleszdott lakásáról
tési fcélra, hiába hagyta ezt a közgyűlési hatáBécs tüntet a kancellár mellett és a nemzeti szoclatisf&k ellen
rozatot jóvá a belügyminisztérium, a határoBécs, október 3. Dollfuss osztrák szövetzatból v a l ó s á g csak akkor lesz, ha a polA második lövés a kancellár jobb kar-iát taségi kancellár ellen kedden délután egy- lálta és a golyó áthatolt a karón.
gármester a megszavazott pénzt ki is utalja.
negyed 3-kor az osztrák parlament előtt
Lehet azonban, — végre elméletileg ez az
revolveres merényletet követtek eL A meA golyó csak a bőr alatt futott Üt és
eset is elképzelhető, — hogy a közgyűlés a
rénylő két lövést adott le a kancellárra,
nem sértette meg az idegeket és a vérpolgármester akarata e l l e n é r e
szavazta
aki a mellén és jobb kar ján sebesült meg.
edényeket.
meg ezt a tételt. Ennek azután a gyakorlatban
az a következménye, hogy amíg a polgárDollfuss távozóban volt az osztrák parlament
A kancellár sebének kimosása és bekötése
mester más költségvetési kiadást sürgősebb- épületéből, ahol a keresztény szocialista párt
után a mentőállomásról a lakására ment, ahol
nek és fontosabbnak tart, mint az akarata és ülésén nagvobb beszédet mondott. Az épület
azonnal fogadta Fey alkancellárt és Schmitz
kedve ellenére megszavazott összeget, addig előcsarnokában többen akartak még beszélni a szövetségi minisztert
a pénzhiány mindig valódinak látszó akadá- kancellárral, aki az illetőket lakására kérette.
Amikor a kancellár lefelé haladt a léncsőn,
lya lesz annak, hogy a közgyűlésnek a belA kormány
vezetését Dollfuss
egyelőre
hogy kocsijához menjen,
ügyminisztérium által megerősített akarata
lakásáról
személyesen
látja el.
megvalósuljon. Miután pedig ez a pénzhiány
előlépe+t egy fiatalember,
aki egy kérAz elsők között, akik a kancellár Állapota
mindig elég alkalmat szolgáltat a rá való hivényt akart átadni
a kancellárnak.
A
iránt érdeklődtek, volt Nelky Jenő bécsi mavatkozásra, a polgármester — s nemcsak, de
kancellárt
kisérő detektív
elvette
a
gyar követ, aki a mentőállomáson jelent meg.
— h á t m é g a s z e g e d il — a t ö r v é kérvényt a fiatalembertől,
mire az hátMegállapították, hogy az a revolver amelvnyesség látszatával
akadályozrább lépett. A következő
pillanatban
ból a két lövést leadták, 6.5 m m . kaliberű Ázl
hatjamegatörvényhatóságelharevolvert rántva
két lövést adott le a
a golyót, amely a kancellár kabátjáról visszat á r o z á s á n a k m e g v a l ó s u l á s á t . Ha
kancellárra,
amelyek
közül
az egyik
pattant, az előcsarnokban megtalálták a földön
Dollfuss
jobb felső karját
találta,
a
most már a költségvetést nem a közgyűlés álmásik
a mellét
horzsolta.
lapitja meg és nem a közgyűlés hajtja végre
A merénylőt
a helyszínen
letartóztats ha a belügyminiszter által jóváhagyott költták és megbilincselve
bevitték a bécsi
Stockinger
kereskedelmi
miniszter,
aki
a
ségvetést is a polgármester a saját meggyőrendőrség
központjába.
kancellár mögött haladt,
ződése szerint hajtja végre, akkor — m é g
Dollfuss merénylője Dertil Rudolfnak nevezi
m i k r o s z k ó p p a l s e m lehetne megtarávetette magát
a
merénylőre és
magát, 1911 március 26-án született, bécsi lalálni a költségvetés megalkotásában és végföldre
teperte.
kos, az első kihallgatása alkalmával kijelenrehajtásában az önkormányzati jogok nyotette, hogy nem tartozik semmiféle párthoz,
mait.
Közben Dollfuss visszament a portásfülkébe,
h/zzel az áDitásával szemben á l l azonban az
A költségvetés megalkotásának mai rend- ahol kigombolta kabátját és mellényét:
a további megjegyzése, amelv szerint
—
Azt
hiszem
meglőttek
—
mondotta.
szere m é g akkor alakult ki, amikor az önkorJobb felső karján nagy véres folt látszott.
mányzatban élő polgárság állapította meg azt,
a merénylettel
azt akarta elérni,
hogy
hogy a polgárság vagyonát s a polgárság Dollfuss erre igy szólt:
egy másik ember kerüljön
a kormány
— Nem kell mentőautó,
vigyenek
rögtön a
szolgáltatását milyen célok betöltésére és miélére.
Ne okozzanak
feltűnést!
lyen feladatok megvalósítására akarja fordí- klinikára.
A kancellár ezután ismét lejött a lépcsőn,
tani. M a m é g mindig ugy tárgyalja a közgyű- beült autóiába és a közeli mentőállomásra hajDolllnss rádióbeszédben
lés a költségvetést, mintha a tárgyalásoknak tatott, ahol sebét bekötözték. Előzőleg Röntgennnugtafla meg Ausztria
célja a költségvetés megalkotása volna. H a felvételt készítettek sérüléséről. Megállapították,
nyilvánosságát
már a törvényhatóság költségvetési jogát h o g y az első lövés súrolta a kancellár
mellét,
de ingén már nem
hatolt
megsemmisítették, — nem mondjuk, bogy kabátját átszakította,
(Budapesti tudósítónk telefon jelentése.) Bécssérülést.
megszükitették, mert ez a kifejezés messze át és nem okozott
ből jelentik: Dollfuss a délután folyamán a

Horogkeresztes merénylet
Dollfuss ellen

DKCMAGyARORSZKG
Hohenegg-klinikára vttette
professzor gondosan mtsrvi
pitotta, hogy

t, aho! D e n k
ta és megálla-

kancellár szerencsés megmenekülése alkalmából.

Orvosi felenfls

senimi komolyabb baj nem történt

"A két lövés közfii egvik sem ért nemesebb szervet. Az elsó golyó a kancellár balmellét súrolta,
néhány centimeter hossruságban elszakította a
kabátot, a bőrön azonban csak könnyebb horzsolásos sebet ejtett A második lövés a jobbkart találta, átszaladt rajta, szerencsére azonban nem sértette meg sem az ideget, sem a véredényeket. A kancellár félóra múlva visszament lakására. Hazaérkezése után sorra fogadta a tömegesen jelentkező látogatókat, akik szerencsekivanataikat fejezték ki.
Délutáh fél 6 órakor F e y alkancellár rádió
utján tájékoztatta a közvéleményt a történtekről.
Este 8 Órakor DoBfuas intézett rádió
ntján rövid beszédet Ausztria népéhez.

jesiti
kötelességét. A mikrofont a kancellár dolgozószobájában állították fel és Dollfuss karosszékébe támaszkodva, ölve mondotta el rövid beszédét

Hivatalosan a következő orvosi jelentést adták ki:
— Az első sebészeti klinikán megvizsgálták
Dollfuss kancellárt és megállapították, hogy a
jobb felső kar jának belső oldalán lövéstől eredő sérülés van. 4 cm. hosszú, a bőr alatt haladó lőcsatorna állapitható meg. A csontokat,
vagy a véredényeket és idegeket nem érte lövés. A baloldalon, közvetlenül a sziv felett
olyan sérülés van, amely egy félre vezetett lövésre vezethető vissza. A sziv, vagy tüdő nem
sérült meg. A sérülések könnyebb természetűek, a sebeket bekötözték és a sérült befecskendezést kapott merevgörcs ellen. A beteg állapota jó.

Elkobozták a Neue Frele
Pressét
Bécs, október 3. A kancellár ellen elkövetett
merénylet hirét a lapok rendkívüli kiadásban
közöltek a nyilvánossággal. Érdekes, hogy a
Neue Freie Presse rendkívüli kiadását elkobozták, mert a lap azt hitte, hogy ebben az
esetben véthet ama rendelet ellen, amely az
ujságközlések feltűnő nagv betűkkel szedett
cimeit tiltja.

Párlsban ufabb horogkeresztes puccskísérletről Írnak

\ merftiqlti: horogkeresztes
A" merénylő első kihallgatása során kereken
tagadta, hogy nemzeti szocialista lenne. Következetesen azt hangoztatta, hogy politikailag
teljesen közömbös és a merénylettel csak az
volt a célja, hogy felhívja a közvélemény figyelmét egy férfiura, aki „sokkal inkább alkalmas , mint Dollfuss, hogy ezekben a nehéz
időkben Ausztria politikáját irányitsa". Hogy
ki ez a férfi, azt a merénylő nem mondta meg.
Azt is tagadta, hogy gyilkolási szándéka lett
volna, mindössze tüntetni akart
A rendőrségre most sorra beidézik mindazokat a katonákat, akik együtt szolgáltak Dertillel. Kiszivárgott hirek szerint a kihallgatott tanuk azt vallották, hogy
a merénylő nemzeti szocialista

volt,

ha nyilvánosan nem is szerepelt a nemzeti szocialista pártpolitikában,
A rendőrség közlése szerint a merénylő a
szövetségi hadsereg volt őrvezetóje, 22 éves,
bécsi születésű, ezidőszerint munkanélkül van.
Két óra hosszat várakozott az országház előtt,
hogy Dollfussal találkozzék.
A Reichpost szerint
a merénylőt nemzeti szocialista üzelmek miatt távolították el a szövetségi
hadseregből.
Dertil volt katonatársai azt vallották, hogy
a merénylő nemzeti szocialista. Késő este tényként állapították meg, hogy Dertil nemzeti szocialista tevékenységet folytatott. Dertil fivérei
közismert hivei a nemzeti szocialista pártnak.

TOnfetés Dollfuss melled
A" merénylet híre óriási izgalmat
Bécsben. A délutáni órákban

T§33 oktSber 9.

keltett

többezer főnyi tömeg gvult össze a klinika előtt, ahol Dollfusst bekötözték.
Amikor a tömeg meghallotta, hogy Dollfussnak nem történt komolyabb baja, lelkes éljenzésben tört ki. Többszáz főnvi közönség gyűlt
össze a rendőrfőnökség előtt is, ahova a merénylőt bevitték. A tömeg egyre ezt kiabálta:
„Még kell lincselni a gyalázatost!"
Dollfuss magatartása az egész lakosság körében meleg szimpátiát keltett. Szemtanuk szerint
a kancellár egy pillanatra sem vesztette el lélekjelenlétét
és a merényletet kővető percekben is páratlanul nyugodtan viselkedett
Az esti órákban a Hazafias Front fáklyásmenetet rendezett a kancellár tiszteletére. A Balhaus-Platzon többezer főnyi tömeg gyűlt öszsze, apiely zárt sorokban vonult fel a kancellár
lakása elé. A lelkes tüntetés a késő esti órákig
tartott. Szerdán reggel a Szent István-templomban hálaadó istentiszteletet tartanak a

(Budapesti tudósítónk telefon jelentése.) Párisból jelentik: Az osztrák kancellár ellen elkövetett merénylet híre a francia fővárosban
óriási feltűnést keltett. Politikai körökben nagv
nyugtalanság észlelhető és olyan hangok
is
hallatszanak, hogy a merénylet tulajdonképen
bevezetője volt egy ujabb nemzeti szocialista

A Kubai

Herríoí-1
m e g o p e r á l t á k
ludapesti tudósitónk telefon jelentése.) Páól jelentik: Herriot állapotában ujabb roszszabbodás állott be. A láz kedden délelőtt erősen emelkedett és kinzó fájdalmak gyötörték a
beteget. Súlyos állapotára való tekintettel,
Herriot-t az egyik lyoni kórházba szállították.
A kórházba szállítás után Herriot volt miniszterelnökön azonnal vesekőmütétet hajtottak végre. A kiadott orvosi jelentés szerint a
műtét jól sikerült, aggodalomra nincs ok.

S

„Ha mégegyszer megindul...M
Páris, október 3. Harcias beszédet tartott a
roubaixi katonai sportünnepségen Pétain tábornok, a világháború északrranciaországi hadosztályának egykori főparancsnoka. 1914-ben
nem védték Északfranciaországot, most azonban kijelentheti, hogy ha még egyszer meginnem
kerülhet
elfoglalására.

Ezt az orszigrészt most minden eszközzel megvédik s ünnepélyesen kijelentheti, hogv erre a
földre idegen katona nem teszi be többé a lábát. A francia hadvezetőség minden intézkedést megtett. A védelmi harcra természetsen a
sziveknek és agyaknak is fel kell készülniök.
Betoneröditményekkel

és gépfegyverekkel

zeti szocialistákat. A sajtó is kétségtelennek
tartja, hogy a parlament épülete előtt eldördült
lövések az osztrák nemzeti szocialisták njabh
akciójának beharangozói voltak,

\ horogkeresztesek vádolnak es tiltakoznak
Berlin, október 3. A nemzeti szocialista párt
hirlaptudósitó irodája a bécsi merényletről a
következőket ir ja:
— Dollfuss osztrák szövetségi kancellár elleni merénylet alkalmából, amelyet „a német
nemzeti szocialista munkáspártból távolálló
marxista véderő szervezethez tartozó szövetségi
hadseregbeli elbocsájtott őrvezető" követett el,
a német nemzeti szocialista munkáspártnak
meg kell állapítania, hogy már „legeieve a leg.
élesebben elvetette és elitélte az ilyen természetű erőszakos cselekményeket" A nemzeti
szocialisták, akik az egész német nép bizalmát
kivívták, eszméik erejével „ilyen erőszakos cselekményekre nem szorulnak rá."
E r b a c h herceg, bécsi német ügyvivő délután megjelent a szövetségi kancellári hivatalban és szerencsekivánatait fejezte ki abból az
alkalomból, hogy Dollfuss kancellár ellen elkövetett merénvlet szerencsés véget ért

GOmbds távirata
Budapestről jelentik; Gömbös Gyula miniszterelnök a merénylet alkalmával a következő
táviratot intézte Dollfusshoz:
„Mély felháborodással értesültem az Excellenciád élete ellen elkövetett aljas merényletről. Kérem, fogadja mély tisztelettel a kancellár ur szerencsés megmenekülése alkalmából
ugy a magam, mint a m. kir. kormány legőszintébb szerencsekivánatait Gömbös."

forradalom

Havanna, október 3. A kubai kormány erélyesen folytatja- a harcot a kommunisták és a
jobboldali tiszti csapat ellen. A tisztek tudvalevőleg a National-szállodában ütöttek tanyát,
ezt a szállót rohamozták meg a kormánycsapatok. A harcba beleszólt a Patria nevű ágyúnaszád is. Alkonyatkor a tisztek fehér zászlót
tűztek ki a félig rommá lőtt szálló tetejére. A
csapatok bevonultak az épületbe és a tiszteket
letartóztatták. A katonaság egy része kifosztotta

dul az ellenséges invázió, akkor
sor
újból
Északfranciaország

uccskisérletnek, amelynek az lenne a célja,
ogy erőszakkal eltávolítsák a második DoilEfuss-kormányt
és hatalomra juttassa a nem-

a szálló borospincéjét Az eddigi veszteségeket
100 halottra becsülik. A helyzet percről-percre
súlyosabb. Az egyik tisztet, akit a szállóban találtak, a tömeg lemészárolta.
Az éjszaka beálltával általánossá vált a lövöldözés a városban. Az Egyesült-Államok követsége az amerikai alattvalókat igyekszik a
veszélyeztetett vidékről eltávolítani. A havannai lakosság örömmámorban úszik. Battistát
mint „Kuba Napoleonját" dicsőitik.

Fedák Sári súlyos beteg
(Budapesti tudósitónk telefonjelentése.) Fedák Sári, — akit szerződési kötelezettségei
most Bécshez kötnek, — vesemedenee gyulladásban súlyosan megbetegedett. A művésznő
hétfőn repülőgépen érkezett Bécsből Budapestre és azt tervezte, hogy még aznap visszautazik.
Rosszulléte miatt utazását kénytelen volt elhalasztani. Állapota kedden rosszabbodott, este
orvosai megállapították, hogy súlyos jellegű
vesemedence gyulladásban betegedett meg. Beszállították a Park-szanatóriumba, ahol ápolás
alá vették.

J&z i d ő
A Szegedi Meteorológiai Obszervatórium jelenti. Szegeden a hömérö legmagasabb áiiása 19.4
C, a legalacsonyabb 12.5 C. A barometer adata
millfokra és tengerszintre redukálva reggel 761.8
mm, este 763.7 mm. !
A Meteorologiai Intézet elenti este W órakor: Északi légáramlással íüvös idő, változó
felhőzet, éjjel egyes helye cen talajmenti fagyok.

egye-

dül nem lehet kivívni a győzelmet, a népnek is
azzal az elszánt akarattal kell harcba indulnia,
hoev előzni fog.
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Tizedikén indul az első
budapest—szegedi gyorsautóbusz
Megszűnik a vásárhely! esti személyvonatpár

(A Délmagyarország munkatársától.) Nemrégiben közölte a Délmagyarország az október
nyolcadikán életbelépő téli vasúti menetrend
fontosabb változásait. Megírtuk, hogy Szeged
—Hódmezővásárhely viszonylatban megszűnik az a személyvonat, amely Szeged-Rókusról esti 9 óra 46 perckor indul Vásárhelyre és
onnan 10 óra 28 perckor jön vissza Szegedre.
Hódmezővásárhelyen az esti személyvonatpár megszüntetését elégedetlenséggel vették
tudomásul, mert az esti gyorsvonat utasai ezzel a vonattal utazhattak tovább Vásárhelyre,
másrészt az ellenvonatnak a Szegedről Budapestre induló éjszakai személyvonathoz volt
Kapcsolata. Dr. S o ó s István vásárhelyi polgármester átiratot intézett a szegedi üzletvezetőséghez és kérte, hogy a vásárhelyi utazóközönség érdekeire való tekintettel, ezentúl is
közlekedtesse az esti személyvonatpárt Szeged
és Hódmezővásárhely között
A Délmagyarország értesülése szerint a vásárhelyiek kívánságát a Máv. nem vette figyelembe és a téli menetrendet már ugy állították
össze, hogy abban nem szerepel a szeged—
vásárhelyi esti személyvonatpár. Az üzletigazgatóság indokolása szerint a vásárhelyi személyvonattal olyan kevesen utaznak, hogy a

lés törölte a költségvetésből a szakfelügyelő
1000 pengős tiszteletdiját.
A muzeum
tételénél dr. Tóth László azt kivánta. hogy a
kultúrpalotában biztosítson a város tárlathelyisíget a szegedi képzőművészek számára.
Dr. Ton-illi Sándor tiltakozott az ellen, hogy
a közgyűlés azonnal határozatot hozzon az indítvány ügyében. A kultúrpalota nem alkalmas idői .ges kiállítások rendezésére, muzeumba
csak abszolút értékű alkotások valók. A kuUur->
palota helyiségei különben is elégtelenek, hiszen
Móra Ferenc világhírű ásatásainak
eredményei
számára sincs hely.

A közgyűlés Tóth indítványát nem fogadta el.

vonatjáratra súlyosan ráfizet a Máv. Szó volt
arról, hogy esetleg motoros közlekedést állítsanak be a személyvonat helyett, de most a
vasútnak nincs nélkülözhető motorja. így
egyelőre a téli hónapok alatt nem közlekedik
az esti személyvonatpár.
Most már befejezett dolog, hogy október
nyolcadikától kezdve a MA VART autóbuszközlekedést rendszeresít bizonyos napokon
Szeged és Budapest között a szünetelő harmadik gyorsvonatpár helyett. A szegedi üzletvezetőséghez. leirat érkezett a MAVÁRT-tól, hogy
az autóbuszközlekedés megindul és az első
autóbusz október tizedikén, kedden reggel hat
órakor indul Budapestről Szegedre. Kedden,
csütörtökön és szombaton fognak közlekedni
a MA VART autóbuszaié. A menetrendre vonatkozólag még nincs az üzlevezetőségnek pontos értesülése, — a legutóbbi elhatározások
szerint valószinü, hogy az autóbusz reggel 6
órakor indul Budapestről és 9 óra tájban érkezik Szegedre. Innen este 6 órakor indul viszsza és 9 óra után érkezik. Információnk szerint
a MA VART az autóbuszközlekedést egyelőre
csak kísérletképpen állítja be, mert, ha nem
lesz kifizetődő, ugy megszüntetik a járatokat.

A kulturális segélyezések
tételénél Kiss Károlv tanfelügyelő az iskolán^
kívüli népoktatás fokozottabb segélyezésre kér-*
te. Kérte, hogy a közgyűlés 5000 pengőre emelje fel a segélyt. A közgyűlés hatszáz pengővel
szavazott meg többet erre a célra.
A szociáldemokrata párt kérelmére \ közgyűlés két vagon tűzifát szavazott meg a Munkásotthon fűtési segélye cimen.
A városrendezés
tételénél vitéz Horváth István a Mars-tér Itt-«
kövezését sürgette, Petrik Antal a forgalmas
uccák fokozottabb gondozását kivánta. Deák
János, Dobóczky Szilveszter szólalt fel, majd
Kispéter Lőrinc arra hivta fel a hatóság figyel-t
mét, hogy a mai forgalmi viszonyok között
tulszéles kövezetre nincs szűkség. A széles utak
két szélét kiemelkedő szegélykövek között füvesíteni kedi, így sok kőanyaghoz juthatna a
város.
Iritz Béla a Fodor-telepi átjáró elkészítésé«
sürgette. Erre már van közgyűlési határozat,
csak fedezHet kellene kijelöíni a végrehajtásra.
Dr. Landesbera

Egészségügyi és kulturális kérdések
a városi költségvetés részletes vitájában
Szerdán folyfaljók a törvényhatóság közgyűlését
(A Délmagyarország

munkatársától.)

A köz-

gyűlés hétfő este tízig tartó vita után általánosságban letárgyalta a város költségvetését. A
törvényhatósági bizottság kedden délután megkezdte elég gyér érdeklődés mellett a költségvetés részletes tárgyalását. Dr. Somogyi Szilveszter polgármester öt óra előtt nyitotta meg
a közgyűlést. Dr. Tonelli

Sándor napirend

előtt

szólalt fel. Eimondotta, hogy a kamarák hétfői értekezletén megjelent a belügyminiszter
képviselője, aki igen fontos, a város költségvetését is érdeklő kijelentéseket tett. Bejelentette, hogy
a kisipari hitelekre

vonatkozó rendelet a napokban megjelenik. A
rendelet szerint az állam olyan összeget bocsájt
egyes városok rendelkezésére, amennyit az érdekelt város is megszavaz.

Szegednek '5050 pen-

gőt szánt a kormány, tehát a közgyűlésnek is
ennyit kell megszavaznia. Ebből az összegből
karitatív alapon visszatérűlő kisebb kölcsönöket folyósítanak a kisiparosoknak és a kiskereskedőknek.
A polgármester javasolta a kért összeg megszavazását, majd Scultéty Sándor főszámvevő
megkezdte a költségvetés részleteinek ismertetését.
Az első felszólaló, dr. Meskó Zoltán a tüdőbeteggondozó intézet tételénél 'jelentkezett. A
tüdőbeteggondozó intézet a mai keretek között
nem elegendő, mert a prevenció megszervezésére is szükség van ilyen nagy városban.
A polgármester a legsürgősebbnek az elkülönítés lehetőségének megteremtését tartja.
A járványkórház
kérdésénél ismét dr. Meskó jelentkezett szólásra. Az ujszegedi járványbarakk nem tekinthető járványkórháznak, mert sem állandó orvosi, sem ápolói személyzete nincs. A város
számára feltétlenül jó befektetés lenne a járványkórház tervének megvalósítása, mert a

befektetett összeg az ápolási költségekből néhány év alatt visszatérülne.
Bakó László a központi ravatalozó és a központi temető kérdéséről beszélt. Ennek ? két
intézménynek a megvalósítására elsősorban
közegészségügyi szempontból,
de szociális szempontból is szükség van. A
debreceni példa mutatja, hogy itt gyorsan viszszatérülő befektetésről enne szó. Foglalkozott
ezután az ujszegedi Tiszapart rendezésének
kérdésével. Ha a Tisza árja levonul, hetekig
bűzlik ott a megposhadt viz, amely melegágya
a fertőző baktériumoknak. Addig is, amíg a város nem emelhet önmagához méltó modern
strandfürdőt, gonaoskodni
dezéséről.

kellene a part ren-

Dr. Tóth László: A gyermekklinika bejáratától néhány lépésnyire sertéshizlaló van, amely
tűrhetetlen levegővel telíti a klinika környékének levegőjét.
A polgármester azonnal utasította a közrendészeti ügyosztály vezetőjét, hogy tegye meg
a szükséges intézkedéseket.
Dr. Debre Péter arra kérte a város hatóságát, hogy a klinikák és a kórház környékén teremtsen -isendet, zárassa el a forgalom elől
a kórház melletti uccát. Berzenczey Domokos
műszaki főtanácsos felszólalása után a többség
elvetette az indítványt.
A tanügyi rovatnál

Máriaföldi Márton az elemi isJcolai szakfelügyelői állás megszüntetését indítványozta.
Dr. Pap Róbert csodálkozik azon, hogy egy
tanárember tesz ilyen tanügyellenes indítványt.
A szakfelügyelő működésére kulturális érdekből szükség van.
Kiss Károly tanfelügyelő megemlítette, hogy
.Lantos Béla igazgató nyugalomba vonult és így
tárgytalanná vált a kérdés, mivel a szakfelügyelő további működésére szükség nincsen. A
t.infelügyelő felvilágosításai alapján a közgyü-

J e n ő a. Stefánia

öntözéséről

szólt. A közgyűlés határozata és a polgármes-i
ter rendelkezése ellenére sem öntözték kellőd
képen ezt a sétányt. A Stefániával nem igen
törődnek, emiatt ez a szép park évről-évre
jobban rongálódik.
A polgármester negyed 8-kor félbessakkotta
az ülést és folytatását szerdán délután fél 5
órára halasztotta.

Széchenyi Mozi
Budapesttel e g y l d ö b e n !

Szerdától
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Becsületsértés! per egy röpcédula körül
A törvényszék uf tanuk kihallgatását rendelte el dr. Pettykó János
egyetemi főtanácsos és dr. Hedry Miklós főorvos perében
(A

Délmagyarország

munkatársától)

isme-

retes az a per, amelyet Mák József indított
rir. Pettykó János egyetemi főtanácsos és dr.
Hedry Miklós kórházi sebészfőorvos ellen becsületsértés és közcsend elleni kihágás cimén.
Mák feljelentésében azt adta elő, hogy dr.
Pettykó és dr. Hedry Miklós dr. Havas Zoltán
városi fogalmazó társaságában egy délutánon
ra egy éjszakán hajszolták ót azért, hogy egy
hetilapban megjelent cikk miatt megverjék.
"Végre is megtalálták az egyik vendéglőben,
ahonnan
k i akarták
ót hívni
nyilván
azzal a szándékkal, hogy az uccán tettleg inzultálják. Csak rendőri segédlettel sikerült lakásáha bejutni — mondotta tovább feljelentésében.
Ezekért a cselekményekért kívánta Mák a főtanácsos és a főorvos megbüntetését, akik a járásbíróságon azzal védekeztek, hogy egyáltalán
nem fenyegették Mákot, sőt Pettykó nem is
beszélt vele. A főtanácsos azért kereste, mert
Mák azt mondotta az előtte való napon dr. Havasnak, hogy „Pettykó le akarta őt pénzelni".
Pettykó azt akarta, hogy Mák ezt a kijelentést
megismételje.

A bíróság elrendelte a bizonyítás lefolytatását. Dr. Gaál István járásbiró egész sereg tanút
hallgatott ki. A biróság a tanuk kihallgatása
után Ítéletei hozott, amelyben mindkét vádlottat

felmentette

az ellenük

emelt

vád alól

az-

zal az indokolással, hogy becsületsértést nem
követtek el és nem nyert bizonyítást az sem,
hogy a közcsend elleni kihágást elkövették volna. A sérto+t megijedt, de a lefolytatott bizonyitás szerint az ijedtségnek nem a vádlottak voltak az okai.
Fellebbezés folytán kedden foglalkozott az
üggyel a szegedi törvényszék fellebbezési tanácsa Habermann Gusztáv elnökletével. Mák
kérte az ítélet megváltoztatásával a vádlottakat bűnösöknek kimondani és elitélni, illetve
kérte azoknak m tanuknak a kihallgatását,
akiket a járásbíróság nem hallgatott ki. Dr.
Türr Aladár védő az ítélet helybenhagyását
kérte.
A bíróság hosszas tanácskozás után a járásbíróság ítéletét megsemmisítette és elrendelte
a

még ki nem hallgatott

tanuk

kihallgatását.

Esöernyö gyári lerakat VAln Ö K & M 8 S
Biologíai laboratórium a Fehértónál
Az egyetem és a város közös akciója

(A Délmagyarország munkatársától.) Nagyszabású elhatározás erlelődött meg a polgármesteri hivatalban a város fehértói halgazdaságának föllenditése érdekében. A szegedi
egyetem és a város összefog a fehértói halgazdaságnak a tudományos buvárlatoktól is támogatott felvirágoztatására. Az egyetem mathematikai és természettudományi kara legutóbb foglalkozott azzal a kérdéssel, hogy mikép lehetne ennek a nagy természeti kincsnek,
amelyet a Fehértó és az azon létesített halgazdaság jelent, súlyos értékeit a tudomány szolgálatába állítani és miként lehetne tudományos vizsgálatokkal a város gazdasági törekvéseit elősegíteni. A kar arra az elhatározásra
jutott, hogy szükséges a város építkezései kapcsán a várossal egyetértve biologíai laboratoriumot létesíteni, amelyben a gyakorlati és
tudományos vizsgálatok időjárástól és távolságtól függetlenül szüntelenül végezhetők.

Hihetetlen olcsó
áron szerezheti be őszi és téli
r u h a s z ü k s é g l e t é t !

Női télikabát szörmézve p 22.—
Divatos szőrmebundák mlg a készlet tart P
Férfi téli kabát
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KELEMEN II. 3. „Uniókönyvek érvényesek"

7000 vagon fa, 500 vagon szén
és 300 vagon koksz
Szeged téli idzelöszilkségleíe
(A Délmagyarország munkatársától.) A nyári hónapokban egymásután jelentették be az
iparhatóságnál élelmiszerüzletek
létesítését,
most ujabban tömegesebben tűzifa és szénkereskedésekre kértek iparengedélyt. A tél ugyan
még messze van, de a tüzelőforgalom már
megkezdődött és erre való tekintettel szaporodnak az apró tűzifa és szénkereskedések.
Az ipartörvény rendelkezése értelmében 200
métermázsán aluli tüzelő forgalombahozatalához nem kell külön engedély, csupán az ellenőrzés végett kell bejelenteni az üzlet megnyitását. Rövid idő alatt mintegy ötven u j iparigazolványt váltottak ki tűzifa és szénkiskeresUedésre. Ezeken a helyeken két vagonnál
több tűzifát, vagy szenet nem lehet tartani. A
tűzoltóság most végig ellenőrizte az újonnan
megnyílt tűzifa és szénkiskereskedéseket. Az
ellenőrzés során rájöttek arra, hogy több fáspincében az előirt mennyiségnél jóval több tüzelőt raktároztak el. A fakereskedőket az iparhatóság kötelezte a rendelet szigorú betartására és kihágási eljárást is indítanak ellenük.
A tűzoltóság most rendszeresiti a fakereskedésekkel kapcsolatos razziákat, mert a fáspincék
közelében levő lakóházak tulajdonosai sérelmezik azt, hogy helyenkint engedély nélkül
nagyobb mennyiségű tüzelőszert raktározzanak fel.
A város tüzelószer-szükségletét már biztosították. Szegeden ezidőszerint 204 fakereskedő
működik, nagyrészük már jóelőre biztosította
magát tüzelővel, Szeged téli tüzifaszükséglete
7000 vagonra becsülhető, ezenkívül átlagosan
500 vagon szenet és 300 vagon kokszot használ
el a város lakossága a téli hónapok alatt.
A tűzifát kevés mennyiségtől eltekintve román megszállott területről hozzák Szegedre.
A dunántuli és mátrai tűzifát ugyanis Szegedig 152 pengő vasúti fuvarköltség terheli, ezzel szemben az erdélyi fa fuvardija átlagosan
csupán — 63 pengő.

II kivégzett Tichy árpád apja
perújítást kér

A laboratórium eszméjének felvetője Ge1 e i József professzor már korábban tárgyalt
a földmüvelesügyi miniszterrel és ígéretet kapott, hogy a földművelésügyi kormány támogatásban részesiti a laboratóriumot. A miniszter megbízta Gelei professzort, hogy memorandumban terjessze elő a tó biologíai vizsgálatának szükségességét és jelentőségét.

Budapest, október 3. A mult év márciusában
statáriális tárgyalás után a gyűjtőfogház udvarán kivégezték Tichy Árpád volt közjegyzői írnokot, aki borzalmas kegyetlenséggel meggy il <
kolta dr. Miklós Zsigmond ráckevei közjegyzőhelyettest. Tichy fejszecsapással végzett áldozatával, majd hogy á gyilkosság nyomait el-

Somogyi polgármester nagy megértéssel fogadta a terveket és megbízta B e r z e n c z e y
Domokos főtanácsost, hogy a mathematikai és
természettudományi kar képviselőjével, dr.
Gelei Józseffel szálljon ki a Fehértóhoz és teyen javaslatot, hogy a most meginduló épitezések keretein belül mikép lehetne az egyetem számára laboratóriumot és a hosszabb
buvárlatot végző fiatalok számára háló-helyiséget különösebb költségek nélkül biztosítani.
Gél ei professzor és Berzenczey főtanácsos az
építkezési tervek revideálása közben megállapodtak, hogy az épülő intézői lakból miként
lehetne könnyűszerrel a szükséges helyiségeket kihasítani.

statáriális tárgyaláson nem tisztázódott teljesen, hogy miért követte el a bűncselekményt.
Minthogy hihetetlennek látszott, hogy a fiatalember egyedül bánt volna el a közjegyzővel, a halálos ítélet kihirdetése után a siralomházban Tichy Árpádot faggatni kezdte a védője: Mondia meg, volt-e bűntársa. Tichy nem
adott határozott feleletet és ugy látszott, hogy

A laboratórium öt dolgozó asztalánál a két
állattani, a növénytani és a két vegytani, valamint a fizikai intézetek fiatal kutatói végeznének a szükség szerint tudományos földerítő
vizsgálatokat, amelyekre a halgazdaságnak, a
halak gazdaságos nevelése és fertőző betegségektől való megóvása érdekében van szűkség.
Remélni lehet, hogy ezeket a szempontokat a
földmivelésügyi miniszter is megértéssel fogja
támogatni.
A biologíai laboratóriumnak más tekintetben is nagy jelentőséget tulajdonítanak a városnál. Ismeretes, hogy a budapest—szeged—
konstantinápolyi autóut Szeged felett a Fehértó partján egv olyan látványos pontot érint,
amelynek párja sehol nem található. Valószínűleg akadni fog vállalkozó, aki az országút
szélén halászcsárdát létesít, amelyben a nemzetközi autóforgalom utasai kellemesen elszórakozhatnak. Nagy értéket fog az egvetem biologíai laboratiViuma az idegenforgalom szempontjából is jelenteni, ha az idegen nemcsak
nemes halainkat Ízlelheti, hanem megállapíthatja, hogy Magyarországon a modern tudományos kísérlet és a gyakorlati gazdálkodás
kart karba öltve halad együtt.

Az összegyűjtött adatokat az apa kivégzett
fia védőjének rendelkezésére bocsátotta, akit
megkért arra, hogy kérjen perújítást. Hivatkozik az apa egy levélre, amelyet a gyilkos fiu
a siralomházbán irt és átadott védőjének, hogy

f

tüntesse, felgyújtotta

valami

titkot

rejteget.

a közjegyzői

irodát.

A

E b b e n a meggyőződésé-

ben él Tichy Árpád apja is, aki attól a naptól
kezdve, hogy fiát kivégezték, állandóan gyűjti
az adatokat, amelyekkel bizonyítani akarja,
h o g y fia nem egyedül követte el a gyilkosságot
és nem is ő volt a förészese a borzalmas
bűntettnek.

ezt juttassa

el leányismerősének.

A z apa meg-

győződése szerint ennek a leánynak feltétlenül
tudnia kell a gyilkosság hátteréről.

HARMÓNIA
OHtöbrr
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1933 október 4:

Divatszövetek,
Angol

október 3. A Morning

módosítsa
Post

hosszú

nyílt levelet közöl Sir Róbert Gower. Llevellin
Jones, Sir G. Hurst, D. G. Somerville, Sir George Jones,
Col. I. • Baldwin-Webb, Holford
Knigt, J. C. Lockwood és Sir Cooper Rawson
aláírásával a trianoni

legolcsóbbak

teépvi&etlöte
Trianon

A Népszövetség
London,

szőrme és bélésáruk,
Szegeden

békeszerződés

módosítá-

sáról. A levél megállapítja, hogy a genfi leszerelési tárgyalások elterelik a figyelmet egy másik, az egész világra életbevágóan fontos kérdésről. A világ békéjét nem lehet pusztán leszerelési egyezménnyel
biztosítani,
ha nem állítják helyre a népek közötti barátságot és bizal-

mat. Amíg tovább tart a nemzetközi nyugtalanság, addig a leszerelési tárgyalások majdnem felülmúlhatatlan akadályokba ütköznek.
A genfi megbízottak nézzenek végre szembe a
valódi tényállással és igyekezzenek haladéktalanul elintézni azokat a szerencsétlen
nemzetközi ellentéteket, amelyek olyan súlyosan
fenyegetik a világ békéjét. A megoldás nehézsé-

gei tagadhatatlanok, de az egész világ érdeke
parancsolóan követeli azok elintézését, ami köl-

Lévainál

revizziéfáért

a

békeszerződéseket

csönös jóindulattal nem volna lehetetlenség.
Meg kell végre kísérelni a megoldást, nem
szabad tovább tűrni a tétovázás és halogatás
politikáját.
A trianoni és saint-germaini
békeszerződések
a világ békéje súlyos veszedelmének
a magvát

rejtilc magukban, ellenkeznek a nemzetiségi
és az önrendelkezés elvvel, eredményük a nemzetiségek elnvomása, az elkeseredett fajiharcok,
ellenségeskedés, elszigeteltség, állandó nyugtalanság és bizalmatlanság. Ezenkívül ezek a
természetellenes

békeszerződések

gazdasági

helyzetet teremtettek, amely nemcsak a közvetlenül érintett országokat, de egész Európát is
károsítja, beleértve Angliát is.
— Felszólítjuk

a Népszövetséget

— igy vég-

ződik a nyílt levél —, nogy alkalmazza a népszövetségi alapokmány
19 szakaszát az említett
békeszerződések módosítása céljából. A m í g ko-

moly természetű nemzetközi sérelmek vannak,
addig a világbéke és a fegyverkezések korlátozásának ügye szükségképen halasztást szenved.

AMIKOR A VILMOSBÓL — VILMA LESZ
(A

Délmagyarország

munkatársától.)

Kedd

délelőttre egy járásbirósági perben idézőt küldtek még hónapokkal ezelőtt egy Kósza Vilmos
nevű halasi béreslegénynek. Kósza Vilmos az
idézőt annakidején át is vette. Kedd délelőtt
került sor a per tárgyalására. Beszólították Kósza Vilmost, m i r e egy leány
szobába.

lépett

be a

bírói

— Nem magát szólítottam lelkem — mondta
a bíró a leánynak —, hanem Kósza Vilmostl
— Én vagyok az kérem — felelte a leány.
A leány szavai nagy meglepetést keltettek
a teremben. Mindenki felfigyelt a leányra, aki
férfinévre hallgat. A biró azonnal utánanézett
az iratokban a dolgoknak és megállapította,
hogy ő egy Kósza Vilmos nevű béreslegényt
idézett m-'g, nem pedig egy leányt.
— Maga nem lehet — válaszolta a biró —,
mert én egy legényt idéztem be. A felperes
Kósza Vilmos béreslegényre hivatkozott.
A leány lesütötte a szemét, azután igy válaszolt:
— Mégis én vagyok az, csakhogy akkor még
— igy hívtak. Ma Kósza Vilma a nevem ...

I Gyorsírást

Rövidesem kiderült, hogy K-ósza Vilmos béreslegény

és Kósza

Vilma

cselédleány

egy és

ugyanazon személy. Csakhogy az idéző kibocsátása és a tárgyalás időpontja között eltelt
idő alatt egy kis változás

történt

a

legénnyel:

a nadrágot szoknyával cserélte fel. A Vilmosból Vilma lett A tanú a személyi adatok felvételénél zavartan felelgetett. Választ kellett
adni azon családi állapotára nézve is: nőtlen-e
hajadon-e?
—

Nem

tudom,

kérem,

mit

feleljek

erre...

— mondta Vilmos-Vilma.
Ez igen fogas kérdés volt. A biró végül is
azt irta be, hogy hajadon, miután Vilma kijelentette, hogy leánynak érzi magát és hogy az
anyakönyvi adatait is kijavíttatta már.

H polgármester
tájékoztatta a főispánt a város
aktuális ügyeiről
Tovább Javult a főispán állapota
(A

Délmagyarország

munkatársától.)

Bárá-

nyi Tibor főispán már teljesen tul van a veszélyen, a sikeresen kiállóit súlyos gyomormütét
(fogalmazási, irodai, beszédirás) és tíz- óta állapota napról-napra örvendetesen javul.
ujjas vakirásu gépírást tanit mérsékelt
díjazásért Q R f l N W A L D
K L & R A A nappali órák nagyrészét ágyon kivül tölti, a
műtét helye teljesen begyógyult és csupán né( jak^gors^é^éwrásszak^
hány heti pihenésre van szüksége, hogy testi
erejét visszanyerje. Látogatókat még nem igen
engednek hozzá. Az első látogatója kedden délben dr. Somogyi Szilveszter polgármester volt,
aki báró Tunkl Tamás főispáni titkár társaságában kereste fel kórházi betegszobájában.
A polgármester erről a látogatásról a következőket mondotta a Délmagyarország munkatársának:
— örömmel állapitom meg, hogy a főispán
ur
betegsége nehezebbik felén már tulkerült,
vesz
zsebórát, ha vesz
kedélyállapota nagyszerű, élénken érdeklődött
az aktuális városi ügyek iránt. Mindenről részletesen tájékoztattam és mindent a legnagyobb
figyelemmel hallgatott meg. A súlyos operáció
után
nagyszerűen néz ki, bár kissé megfogyott
Széchenyi tér 9. és még
gyönge, de tekintete, arckifejezése már
teljesen
Az orvosok véleménye szerint
egy kifünö „ROXAN'M. a hosszú élénk.
idő óta tartó súlyos gyomorbaja kö5 évi jótállás!
Előnyős részletfizetés! | vetkeztében csökkent szervezetének ellenállóké1
Precíziós zsebórák szakszerű javítása, ékszerek
pessége és ezért nyeri vissza kissé lassúbb
átalakítása rajz szerint is, igen jutányos árban. i ütemben régi erejét, de most már egész rövid
: idő alatt egészségesen hagyhatja el a kórház be
Tört arany, régi ékszer kerestetik magas árban.
1 tegszobáját.

Életében
csak egyszer
Mülhoffernél

T i s z a Cafos Körül
39.
sxemben.)
Gyöxődfön
meg lceövexö
alkalomról.

(Höforással
vösárlúsl

Elkeseredett felszólalások
az ügyvédnyomorról
a budapesti kamara közgyűlésén
(Budapesti tudósítónk telefonjelentése.) A
budapesti ügyvédi kamara kedden rendkívüli
közgyűlést tartott, amelyen éles és elkeseredett
felszólalásokban foglalkoztak az ügyvédnyomorral. Maga P a p p József elnök is ennek az
elkeseredésnek adott hangot; megnyitó beszédében azt hangoztatta, hogy ma már az ügyvédeknek a szó szoros értelmében a mindennapi
kenyérért kell imádkozniok. Rámutatott arra,
hogy az ügyvédek százai albérleti szobákban
tengődnek és járvány szerűen terjed az ügyvédek öngyilkossága.
A többi felszólaló is éles, elkeseredett hangon panaszolta az ügyvédek helyzetét, majd
határozati javaslatot fogadtak el, amelyet a
kormányhoz terjesztenek fel. A határozati javaslatban azt kérik, hogy a kormány soron kívül tárgyaltassa le a parlamenttel az okirati
kényszerre vonatkozó törvényjavaslatot, szállítsa le az illetékeket és sürgősen rendezze a
zugirászat ügyét.

U n
nem talál megfelelő méretű és színű

kötötíárat?

LAMPEL és HEGYI

cég óriási választékot nyújt és rendelésre is
elkészíti a kívánt
darabot.

Asz olvasó
—

—

—

rovata
t

Igen tisztelt Szerkesztő Ur! Tisztelettel kérem szíveskedjék az alábbi közérdekű soroknak b. lapjában helyet adni.
A tollat egy tegnap este a korzó sétányán lezajlott esemény adta kezembe. Tőrtént ugyanis, hogy egy hazafelé igyekvő fiatal házaspárra fél nyolckor az egyik bérszéken ülő nő megjegyzést tett és mert választ nem kapott, a legdurvább kifejezéseket küldte a sétáló pár után.
Mind több panasz hangzik el ujabban, hogy
már esti hét órakor veszélyes tisztességes embereknek a korzón, — Európa egyik legszebb
terén, városunk büszkeségén, — végigmenni,
mert attól kell tartani, hogy ok nélkül botrányba keverednek.
A fentiekhez hasonló esti botrányok utóbb
igen sürün előfordultak, miért is azt kell kérdeznünk: kötelesek-e szülők tűrni, hogy a kora
esti órákban a társaságukban lévő gyermekeik
erkölcstelen jelenetek tanúi legyenek? Kötelesek-e Szeged polgárai eltűrni, hogy feleségeiket, leányaikat és más családtagjaikat minduntalan az a veszély fenyegesse, hogy a város
szivében egy-egy nő céltáblái legyenek? Avagy
talán a munkájukból hazaigvekvő, fáradt emberek kénytelenek legyenek, épen a fentiek miatt, — a külső sötét uccákon hazabotorkálni
anélkül, hogv a Széchenyi-térnek testet-lelket
üditő levegőjéből csak egy lélegzetet is vehessenek?!
Az immár nemegyszer botránnyá fajult esetek megkövetelik, hogy a rendőrség haladéktalanul a legerélvesebb intézkedéseket léptesse
életbe. Hozzon rendeletet, hogy ezek az egyének este ne léphessenek a korzó területére. A
rendelet ellen vétőket a legszigorúbban büntesse meg! Igen fontos lenne, ha rivi'ruhás
rendőrök ügyelnének arra, — legalább is este
7 órától 9-isí.-hogv ilven egyének a korzón, a
bérszékek között meg ne ielenhessenek. Remélve, hogy e sorok az illetékesek előtt meghallgatásra találnak, Szerkesztő urnák a közlésért
őszinte köszönetet mondok, kiváló tisztelettel:
Sz. S.

¡5
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Egy ismeretlen üreg anyóka
felakasztotta magát
a sírkeresztre az alsóvárosi
temetőben
(A Délmagyarország

munkatársától)

zrebéből

vékony

kötelet

húzott

elő.

Körülnézett, hogy látja-e valaki, majd amikor
meggyőződött arról, hogy teljesen egyedül van,
lázas sietséggel munkához látott. A vékony kötelet ráhurkolta

a keresztre,

a másik

véget pe-

dig a nyakába vetette. Azután a szoknyáját a
fejére borította, amennyire a kötéltől lehetett,
aztán halk sóhajjal elengedte magát. . így találtak rá e.g> félóra múlva. Már halott volt.
Személyazonosságát egyelőre nem lehetett
megállapítani. A nyomozás folyik.

Elfogták
a nemzetközi zsebmetszőket,
akik augusztusban Bécsben
kifosztották Pick Móricot
(A Délmagyarország

munkatársától.)

Augusz-

tusban történt, hogy Pick MOric mérnököt vakmerő zsebmetszők Bécsben kifosztották. Pick
Móric éppen Szegedre szándékozott utazni, amikor a becsi pályaudvar közvetlen közelében
egy ember hirtelen rosszul lett és összeesett.
Pick mérnök az eszméletlen férfi segítségére
sietett és a nagy tolongásban ismeretlen tettes
kilopta a tárcáját, amelyben többezer schilling
volt.
A bécsi rendőrség a budapesti rendőrséggel
közösen folytatott nyomozást a vakmerő zsebtolvajok után, de jóidéig eredmény nélkül.
Most a z u t á n Hegyeshalomnál
Hermann
Salamon
budapesti

sikerült
elfogni
származású
jól

ismert zsebtolvajt, akiről bebizonyosodott, hogy
egy társával együtt ő fosztotta ki Pick mírnököt. Csakhamar kézrekerült társa is, sőt a
zsebmetsző társaság másik négy tagja is. Mind
a hatan Európa-szerte körözött zsebmetszők,
akiknek egyik trükkjük az volt, hogy p társaság
egyik tagja nagy emberforgatagban rosszullétet szimulált és közben a társak kifosztották
áldozatukat.

Lovag ÜRMENTNO EDE
oki vlvőlanár vivótanfolyamát okf. 1-én megkezdte. Beiratkozás d. u. 3—5 lg Dugonics
tér 12. (Napló-ház)
ui

Bevonuló katonák részére
Bekenő kefe
Körömkefe
Fogkefe fanyéllel
Sárkefe
•
Ruhakefe
Hajkefe
Fénvesitő kefe
1 tubus fogkrém
2 doboz fogpor
1 drb szegletes borolvaszappan
1 drb borotvatál
önborotva készlet 1 drb pengével
1 drb borotválkozó timsó
Nikkelezett keretű borotválkozó tükör
1 nagy doboz terpentines cipőkrém
1 doboz bőrvazelin
12 drb patent nadrággomb
3 levél, 75 drb varrótű
7 gombolyag házicéma
12 gombolyag varrócérna
1 pár bőr hakkancsfüző
1 üveg dióolaj
5 drb férfi zsebkendő
.
1 pár fanyelű evőeszköz
Zsebfésű

—10
—.12
—.18
—.16
—.24
—24
—.24
—.24
—.24
—.14
—.18
—24
—.20
—.24
—.24
—.24
—.24
—.24
—24
—24
—.18
—.24
—.98
—.48
—.16

Párisi Nagy Áruház, Szeged

' o * * * * * * *

HireK

H a va-

laki
tegnap
délután
4 és 5 óra között
elrejtőzött
volna
az alsóvárosi temető
elhagyott
sirjai
között,
furcsa
dolgot tapasztalhatott volna. Négy óra tájban
egy feketébe öltözött anyóka tipegett be a temetőbe és az egyik régi sirhoz tartott. A kezében fek.,te kötésű imakönyv volt. A könyvet
letelte a sírra, letérdepelt, imádkozott, majd
szoknyája

ISHÖLflCIFŐ

1953 október %

V

Szerda. Róm. kath. Assisi sz. Fer.
Prot. A. Fer. A nap kel 6 óra 02
perckor, nyugszik 5 óra 35 perckor.
Szegeden a gyógyszertárak K ö z ü l szolgálatot
tartanak: Barcsay Károly Széchenyi-tér 12 (telefon 1770), Cserhalmy Antal Sárkány-ucca 15, (telefon 3261), Franki Antal Szent György-tér 8 (telefon 1118), Gergely Jenő Kossuth Lajos-sugárut
31. (telefon 1062), Lőbl Imre dr. Gizella-tér 5,
(telefon 1819), Moldván bajos Újszeged, Vedres-u
1, (telefon 1846. Selmeczi Béla Somogyitelep IX.
u 489, (telefon 3425).
— Befejezték a vizsgálatot a városi zálogházban. Megírtuk, hogy dr.Katona István tb. tanácsnok, az iparhatósag vezetője több napon át
vizsgálatot tartott a városi zálogházban, hogy
az ipartörvénynek megfelelően működik-e az
üzem. Katona tanácsnok a vizsgálat folyamáp
megállapította, hogy most már teljesen szabályszerűen működik a zálogház és az árverésre kerülő tárgyakat is a törvényes előírásoknak megfelelően kezelik. Tekintettel arra, hogy
a ki nem váltott zálogtárgyak túlságosan felszaporodtak, a zálogház vezetősége előkészületeket tett arra, hogy a szeptember végén elhalasztott árverést megtartsák. Ezt rövidesen, a
határidő betartásával meg fogják hirdetni. Uj
nyomtatványokat rendelt a város a záloeház
számára, mert ezentúl, a szabályok értelmében az árverésre kerülő tárgyak némcsak szám,
hanem pontos tárgyi megnevezéssel fognak
szerepelni az árverési hirdetményben, ugy hogy
mindenki innen is ellenőrizheti, hogy a feltüntetett szám alatt, valójában a saját, ki nem
váltott zálogtárgya kerül-e árverésre.
— Bácsbodrog vármegye é s Baja k ö z g y ű l é s e .
Bácsbodrog vármegye szerdán tartja közgyűlésit,
amelyet csütörtökön Baja város rendkívüli közgyűlése követ. A városi közgyűlésre szóló meghívót a beteg Bárányi Tibor főispán helyeit dr. Borbiró Ferenc polgármester irta alá.
— Fejszével támadtak a végrehajtóra. Tárcáiról jelentik: Tarcal községben a Kisbirtokosok Földhitelintézete elárvereztette P a t a k i
Sándor és P a t a k i Sámuel lakóházát és ingóságait. Tegnap délután G ö n d ö r Rezső bírósági végrehajtó megjelent Patakiéknál, hogy a
házból kilakoltassák. A testvérek tiltakoztak a
kilakoltatási eljárás ellen, majd fejszével támadták meg a végreha jtót, akinek mindkét lábát eltörték s fejére súlyos baltacsapásokat
mértek. A Pataki-testvérek kihallgatásuk alkalmával azzal védekeztek, hogy népes családjukat és magával tehetetlen 85 éves, beteg
édesanyjukat nem akarták a tél viszontagságainak kitenni, másrészt pedig szégvelték a
községbeliek előtt, hogy ősi házukból végrehajtás utján kelljen kiköltözniök.
— Istentiszteletek a zsinagógában. Sátoros ünnepi istentiszteletek a zsinagógában szerdán és pénteken délután 5 órakor. Október hatodika ünneplése a felnőtteknek csütörtök délután félhatkor, a
tanuló ifjúságnak péntek délelőtt 9 órakor. írásmagyarázat szombaton délelőtt
— Tolvaj kubikos-házaspár a törvényszék
előtt Egy csongrádi kubikos-házaspár került
kedden a szegedi törvénvszék G ö m ö r y - t a nácsa elé. A férjet, B a l l a Istvánt üzletszerűen elkövetett lopásokkal vádolták, a feleségét, akihez hazavitte a lopott tárgyakat, orgazdasággal. Balla István hónapokon
keresztül
lopkodta a szomszédos házakat, elfogatásakor
huszonkét rendbeli lopást ismert be. Az ócska
lábastól kezdve a varrógépig mindent ellopott,
ami a kezeügyébe került, a 22 betörésből körülbelül ötszáz ingóságot vitt magával. A 22 esztendős kubikos a keddi tárgyaláson beismerte
a lopásokat. Azzal védekezett, hogy nem volt
munka és ezért folyamodott a betörésekhez.
Nagyobbára álkulccsal nyitotta fel a tanyákat.
A lopott holmikat részint eladta, részint a saját háztartásában felhasználta. Felesége is töredelmes vallomást tett. A bíróság 22 rendbeli
lopásban mondotta ki bűnösnek Balla Istvánt
és másfé'esztendei börtönre Ítélte, felesége folytatólagosan elkövetett egyrendbeli orgazdaság
miatt 1 hónapi fogházat kapott. Az ítélet jogerős.

Ha fái a feje és szédül, ha teltaéget,
bélizgalmat, gyomorégést, mellszorulást vagy
szívdobogást érez, igyék minél előbb valódi
»Ferenc József« keserüvizet. Gyomor- és bélszakorvosok bizonyítják, hogy a Ferenc József
viz remek
természetalkotta hashajtó. A
Fc-~ic József keserű viz gyógyszertárakban,
drogériákban és fOszerOzletekben kapható. B.I
— A szegedi nemzeti munkavédelmi szervezet
október 8-án, vasárnap délután négy ónakor a
Szukováthy-téri katonai sporttelepen seregszemlét
tart Az ünnepségre nagy előkészületeket tesznek.
— öngyilkossági kísérlet aszpirinnel. Kedden
délután a mentők beszállították a közkórházba
B a t t a n c s Anna 18 esztendős, Hóbiártbasaucca 58. szám alatt lakó leányt. Battancs Anna
öngyilkosságot kísérelt meg lakásán, nagyobbmennyiségü aszpirint vett be, elvesztette esz-<
méletét. így találtak rá később a házbeliek,
akik azután értesítették a mentőket Battancs
Anna állapota súlyos, de nem életveszélyes. A
nyomozás folyik.
x Gyorsírást, gépírást gyorsan, jól, olcsón csak
gyors- és gépiróiskolrtban (Honvéd-tér 4.) tanulhat.
— A „Turul" Szövetség felkéri mindazokat a
szülőket, akik gyermekeik mellé korrepetitort, nevelőt, instruktort keresnek, hogy igényeiket elsősorban a Turul Szövetséggel tudassák, ahol állástalan diplomásokat tartanak nyilván.
— Hat hónapra Ítélték Tóbv Józsefet, aki
revolverrel rálőtt feleségére. Budapestről jelentik: A mult év áprilisában T ó b y József
nyugalmazott kereskedelmi iskolai igazgató a
gödöllői járásbíróságon egy marasztaló ítélet
után rálőtt a feleségére. Tóby ellen szándékos
emberölés bűntettének kísérlete miatt emeltek
vádat. Ma tartottak az ügyben főtárgyalást
Tóby védekezése után tanukat hallgattak ki,
majd az orvosszakértők mondták el véleményüket, amely szerint a vádlott ingerlékeny
természetű, nagyfokú idegességben szenvedő
ember. A pestvidéki törvényszék Tóby Józse^
fet házastárson erős felindulásban elkövetett
szándékos emberölés bűntettének kísérletében
bűnösnek mondotta ki és hathónapi börtönre
itélte. Az Ítélet jogerős.

MAKÓI HÍREK
•

A független kisgazdapárt elnöke E c k l i a r d t
Tibor H o r v á t h
Zoltán kisérésében október
12-én Makóra érkezik. A makói és csanádmegyei
független kisgazda szervezetek, de az egész polgári ellenzék nagy érdeklődéssel tekint a két ellenzéki vezér makói látogatása elé.
A szindikátus csak termelőké' vásárolhatja a
hagymát. Ismételten foglalkozott már a Délmagyarország azokkal a panaszokkal, am?!yek a hagymaszindikátus vásárlásai, főként nsiig a .Jiisszindikátus" egyes tagjainak visszaélései miatt a termelők körében felmerültek. Fzeknek a panaszoknak az orvoslását tegnap a vármegye törvényhatóságának közgyűlésében is erélyes hangon követelték s nyíltan kifejezésre Juttatták azt a kivánsáeot hogy a kissziindikátiHt azonnal oszlassák'
fel. A szerződéselleuesen működő kisszindikátus
feloszlatása ugyan még nem következett be, az a
rendelkezés azonban, amelyet ma küldött le Makóra a Külkereskedelmi Hivatal, — ha szigorúan
végrehajtják — egyenértékű az úgynevezett kisszindikátus félreállitásával. A Külkereskedelmi
Hivatal rendelkezése szerint ugyanis a jíVvőben a
makói hagymaszindikátus ugy a vöröshagymát,
mint a fokhagymát kizárólagosan termelőktől vásárolhatja mindenkor az ellenőrző bizottság által
felülvizsgált, illetve megállapított árakon.
Félmilliós utépités Csanádban. Csanád vármegye törvényhatósága közel félmillió pengős útépítésre tartott az elmúlt hetekben versenytárgyalást. A beérkezett ajánlatok közül a hitelmüvelettel kapcsolatos útépítésre legkedvezőbb ajánlat a
Pécskői Bazaltbánya ajánlata volt amelynek alapján a törvényhatóság közgyűlése tegnap ki is adta a munkát. Minthogy a minisztérium előzetes
hozzájárulása is biztosítva van, a félmilliós útépítésre már ki is adták a megbízást.
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DÉ L M A G Y A R O R S Z A G

Székely Vilmos

Nyomozás a gázömlés uí&n

Nagyon régen nem láttuk a korzón, a megszokott uccákon, ahol csendesen ballagott
mintha
nem érdekelné semmi, pedig minden érdekelte. A
régi idők története talán jobban a mánál, hiszen
beszélgetés közben akárhányszor megállt, félbeszakította a folytatott témát s mutatott valami helyet.
f
— Lássa, itt a viz előtt csak mocsaras terület
volt ezer békával, meg hínárral. Aki tehette, elkerülte s amarra ment a dolgára. Hol is hagytam
el?
Azután folytatta azt, amit abbahagyott, de közben meg-megállt néhányszor, visszafordult
— Eh, mit is beszélek? Arrább voltak a békák,
itt nagy sárga ház állott összezavarja az ember
a dolgokat a szemem ugyanis kezd gyengülni. Hát
azt mondja arra az öreg Prosznitz...
Szerette a várost visszaállítani amabba a régi
formájába, amelyből ugyancsak kivetkőzött mikor
uj gúnya került rá s hozzá nem értő emberek tűnődhettek rajta hosszasan, hogy ugyan mit néz,
mit méreget a jókedvű, jóizü Székely ügyvéd?
A sablónos társadalmi érintkezés formája az,
hogy két ember találkozván, valamelyik megkezdi
a köszöntést — ámbár mindig vannak, akik ezt
az elemi tisztességü formát megtanulni soha nem
tudják.
— Jó napot vagy van szerencsém! — rebegik,
amikor eszük ágában sincs, hogy jót kívánjanak
másnak, legkisebb bajukat is nagyobb szerencsének tartva, mint a találkozást
Székely Vilmos nem így fogadta az ismerőseit
Megállt már legalább négy-öt lépésnyire, mielőtt
találkoztak volna, arcára, amely a jókedélyt sugározta akkor is, ha kellemetlensége volt, ráült a
mosoly, a mutatóujját felemelte, hangtalanul jelezve ugy, hogy tessék megállni.
— Utazik két zsidó a vonaton ...
Ez volt a köszöntés, meg a kezdet 'Anekdota.
Senki annyi jó tréfát, régi szegedi történetet nem
tudott, mint Székely Vilmos, amihez pedig hozzájutott, azt igyekezett nyomban továbbadni.
— Jó. Mi?
Dj dolgot nehéz volt neki mondani, mindent ismert mindennek megmondta a származását, melyik régi, esetleg nagyon régi vicclapból melegítették fel, német francia, vagy angol mellékize
van-e, használt neki az adoptálás, vagy rontott
rajta, amennyiben nem minden történet ültethető
át más nép levegőjébe.
Ismerte a világirodalmat, mégis leginkább a
derű érdekelte belőle, ahhoz vonzódott, — nyilván neki volt igaza. Elég keserű a világ amúgy
is, hálával kell fogadni a ritka jótevőket, akik
roegn evettetnek.
Valahogy ugy képzeljük el, hogy a másvilág
kapuján is anekdotával kopogtat Székely Vili bácsi, a melegszívű, csupa ember szeret étből álló jó
ember.
— A földről jövők, élő emberek közül, tülekednek, nagyképűsködnek, gyilkolják egymást, — tessék megengedni, hogy előbb kinevessem magam.
Most láttam ugyanis, láttam és nem hallottam, a
legjobb viccet, mikor felfedeztem időközben, hogy
milyen piciny a föld a nagy mindenséghez képest.
Nem is hivja más világnak, csak mi.

Néhány nap óta napszámosok szerte a városban apró, négyzetalaku nyilasokat fúrnak
az aszfaltba, ö t méterre vannak ezek a nyílások
egymástól és rendszerint a kocsiutak közepén.
A kis lyukakat a gázgyár fúratja és azon keresztül Vizsgálja, hogy" hol van gázömlés. A
gázvezető csőhálózat ugyanis időnkint romlik;
évenkint meg kell vizsgálni, nincs-e valahol
gázömlés. Azelőtt a gázömlés helyének felfedezése igen körülményes volt, több helyen fel
kellett bontani az uccaburkolatot, de igy sem
találtak mindig rá a gázömlés valódi helyére.
Most igen egyszerűen lehet megállapítani
a
gázömlés helyét. Azokon a helyeken, ahol a
gázvezető csőhálózat van, kis lyukakat fúrnak
az aszfaltba és egy érzékeny műszer pontosan
jelzi, hogy hol van a gázszivárgás. A műszer
segítségével megállapították, hogy a városban
öt helyen szivárog a gáz, ezért ezeken a helyeken a napokban fel fogiák bontani a burkolatot és kijavitják a csőhálózat megrongálódott részét.

— A tanárképző főiskola igazgató-tanáesa. Budapestről jelentik: A vallás- és közoktatásügyi
miniszter dr. Geley József, dr. Budty Árpád, dr.
Fr$Jich Pál szegedi egyetemi rendes tanárokat, dr.
Sz. Nagy Gyula, dr. Moór Elemér és dr Gál János
szegedi állami polgári iskolai tanárképző főiskola
rendes tanárokat, Kratofil Dezső szegedi állami
gyakorló polgári iskolai Igazgatót
Kol'hay Alajos szegedi polgári iskolai főigazgató! a szegedi
állami polgári iskolai tanárképző főiskola igazgató-tanácsának tagjaivá az 1911—34. tanévtől
kezdődő 5 éves időszak tartamára kinevezte.
— Frontharcos összejövetelek. A szegedi frontharcosok a következő összejöveteleket tartják: I.
kfrzet: később meghatározandó időben. II. körzet: 7-én este fél 9 órakor a Takács-vendéglőben
(Sándor-ucca és Brüsszeli-kőrut sarok). V. körzet. 5-én este a Raffay-vendéglőben. VI. körzet:
15-én délután 3 órakor a Marschall-vendéglőben
(Kálvária-tér.) VII. körzet: 22-én délelőtt 10 órakor a Katona Pál-féle vendéglőben (Földmüvesucca 7.). Újszeged: 8-án délután 4 órakor a Zombori-vendéglőben (Csanádi-ucca) Somogyi-telep,
Bőhm-telep, Fodor-telep: 8-án délután 4 órakor
(Csuri-ven dégl őben.)
— A Szegedi Zsidó Árvaegylet elöljárósága
felkéri tagjait hogy ügyészének, dr. Székely Vilmosnak temetésén, délelőtt 11 órakor jelenjenek
meg.
— Leleszy Béla irta a Világvárosi Regények e
heti számát. A cime: Azur-álom. A legkedvesebb
és legszebb kis párizsi midinett kalandja ez a bájos történet

és Müvésszeí
Bánk bán
(Szezonnyitó előadás)
Uj szezon, nj rezsim. A nyári hallgatás c'án
újra színház a várakozás izgalmával, a készülődés lázával. Uj színek és nj fények a félszázados
falak között, kigyújtott lámpák, megfényesített emeletek, kikefélt bársonyok, hullámzó folyosók, a rivalda előtt néhány szál virág, a pénztárablakon tábla
és a nézőtéren theatre pareé... Kedden este megkezdődött az uj szezon és Sziklai Jenő színháza
elindult uj reményekkel, uj munkával és — hinni
szeretnők — uj utak felé.
Bizalom és érdeklődés előzi meg az nj munkát és az uj embereket — még mindig vannak százak és ezrek, akiknek a színház, a szegedi színház
többet jelent üzleti vállalkozások és üzleti kísérletek akadályversenyénél. Ezt bizonyította a megnyitóelőadás ünnepi estéje is várakozással, bizalommal és teljesen telt széksorokkal. És az ünnepi láz ünnepi estéje sikert hozott, bizalmat és
érdeklődést. A válságok és kísérletek után s z í n h á z a t szeretnénk, kulturális munkát és művészi haladást Az nj rezsimet jó munkára köte'ezi ez az
este, elismeréssel szeretnők várni a következő
eredményeket
Az nj igazgató Erkel Ferenc klasszikusan magyar Bánk bán-ját választotta a megnyi'ó előadásra és a régen nem hallott operát gondos munkával, ízléses készülődéssel prezentálta a téli nézőtérnek. Gond, ízlés, figyelem és elismerésreméltó
te^esitmény jellemezte az első előadást és ha voltak
is
olykor
halvány
hézagok, hisszük,
hogy ezek el fognak tűnni a nyugodt munka tervszerű programjában. Stílusosan csoportosított tablók, kihasznált lehetőségek, ízléses színpadi kép,
pontos kórusok, mgértő zenekar — bizni engednek
a jövőben és a sikerben.
öt vendégénekes szólaltatta meg Erkel sujtásos
áriáit; köszönettel kell megemlékezni B a s i l i d e s z Mária királynői Gertrudiséről, aki az énekművészet ritkán hallott kivételes szépségével, a
kifejező erő, a játék és megjelenés nagyvonalú
készségével az elismerés őszinte tapsait váltotta
ki. Basilidesz Mária az énekművészet legelső vonalában a legelsők közé tartozik. Lelkes elismerés
köszöntötte az Operaház másik kiváló tagját, Szab ó Lujzát, akinek Melindája különösen a második
felvonás nagy duettjében bontakozott ki szárnyaló
hanggal és drámai erővel. Bánk-ot O c s k a y Kornél énekelte a hosszú és érdemtelen hallgatás után
kissé im diszpozícióval küzdve, de tenorjának férfias érce fokról-fokra tisztult az átélés nemes hevében. L e o p o 1 d Andor Peturja kissé zord volt
a békétlenség szárnyalásában, de énekkulturája
igy is megcsillogott. Az ötödik vendég: T o r o n y i
Gyula, aki Ottót énekelte érdekes tenorral. Meghatóan mély és finomságaiban is megrázó Tiborcot hozott F ü l ö p Sándor és körülöttük még része
se volt a munkának M á r k u s Lajos és S z a b ó
István. A zenekart T ö r ő k Emil vezényelte, aki
kitűnő, gondos, fegyelmezett munkájával, valóban
művészi teljesítményével az első vonalba tartozik.
Pálcája alatt sok uj szint és értelmezést kapott a
zenekar; értékesnek ígérkező munkásságát érdeklődve várjuk. A figyelmes, lelkes rendezésért
S z i k l a i Jenő igazgatóé az érdem, aki megnyitóul társulata körében lelkes szavakkal fordult a
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közönséghez. K e m é n y László meleg hangú, átérzett szavalata és a Himnusz nyitotta meg a?
ünnepi előadást, amelynek ünnepi folytatását várjuk a munkás hétköznapokon.
(v. gy.)

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

Mérték után
elsőrangú

szabás

és

kiállítás.

Iskola
öltönyök,
nagy

felöltök, télikabátok
választékban.

FÖLDES IZSÓ
Klauzál

tér

4 színházi iroda hirei
A „Tessék beszállni" ma esti premierjén ezerféle meglepetés vár a közönségre. Az átalakított
színpad, a színpadhoz csatolt orchester és nézőtér,
a reflektorok pazar fényjátéka, a katona- és matrózzenekar hangversenye, a csillogó uj díszleteik,
a selyem kosztümök, J u r i k Ica, J n r i k Julcsi,
K ő r ö s s y Zoltán és K r é m e r Ferenc akrobatikus táncsorozata, B a l o g h Klári dirigálása, F ü1 ö p Sándor mókái, M á r k u s Lajos eleganciája,
stb. stb. A rendezés nagyszerűen érzékelteti a közönséggel az óceánjárón megtett tengeri utat Budapesttől Newyorkig. Az előadás végén, amikor a
luxushajó megérkezik Amerikába, a közönség a
matrózzenekar hangjai mellett száll ki a színház^
ból, illetve a „Rex" fedélzetéről. A „Tessék beszállni" előadásaira már csak mérsékelt szám«
jegy kapható.
Vasárnap délután rendes helyárakkal első délutáni bérleti előadásban: „Tessék beszállni".
HETI MŰSOR:
Szerdán: Tessék beszállni. Operettojdonsájg.
Premierbérlet 2.
Csütörtökön: Tessék beszállni. A. 8s szeívénybérlet 1. szám
Pénteken: Tessék beszállni. Bérletszűnet
Szombaton: Tessék beszállni Bérletszűnet
Vasárnap délután: Tessék beszállni Rendes
esti helyárakkal. Bérletszűnet
Vasárnap

este:

Tessík

beszállni.

Bérletszűnet.

Felelős szerkesztő: PÁSZTOR JÓZSEF
Nyomatott a kiadótulajdonos
Délmagyarország
Hírlap- éa Nyomdavállalat R t könyvnyomdájában
Felelős fizemvezető: Klein Sándor.

A Szegedi Zsidó Árvaegqlet
elnöksége mélységes

megilletődéssel

jelenti, hogy

i

Dr. Székely Vilmos
ur
az egyletnek megalakulása óta ügyésze és céljainak mindenkor hflségo«
m u n k á l ó j a e hó 1-én e l h u n y t
Munkatársainak szeretete és árvah á z u n k el nem m u l ó hálája lengjenek h ű l t porai felett

Cserépkályhák
különféle szin és méretben kaphatók, átrak&eek
megrendelhetők

Landesberg

cementárugyárában,

Szeged.

u
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Sport
Ma este:
dán tornászok a rókusi tornacsarnokban
Nagy érdeklődés előzi meg a szerdán megrendezendő
d á n tornabemutatót.
Niels
B u k h dán tornatanár vezetése alatt álló tornászcsapat Szegeden is bemutatja a mozgásos tornát, amely megreformálása a svéd gimnasztikának. Niels Bukh rendszere az egész
testet harmonikusan és intenziven foglalkoztatja. A szerdai bemutató programján az alapvető dán gimnasztikán kivül akrobatikus torna is szerepel. A harminc főből álló tornászcsapat dán nemzeti táncokat is bemutat. A tornabemutató este 8 órakor kezdődik a rókusi
tornacsarnokban.

A törők birkozóválogaioii
Szegeden
fokozódó érdeklődés nyilvánul meg a csütörtöki eldöntésre kerülő Törökország—Szeged
válogatott birkozóversenv i r á n t A török birkozócsoport a magyar P é t e r Rezső tréneri
működésé révén az utóbbi időben sokat fejlődött. Remélni lehet, hogy a csütörtöki verseny
egyike lesz a szezon legértékesebb versenyeinek.
A versenyre a jegyeket 20 százalékos elővételi kedvezménnyel a Délmagyarország jegyirodája árusítja.

Hesser Tibor:
a Szeged FC n? irénere
Jelentette a Délmagyarország, hogy a Szeged
FC vezetősége u j játékosok és tréner szerződtetését határozta el. S z i g e t i Imre tárgyalásokat kezdett H e s s e r Tiborral, a jónevü trénerrel. Hesser elfogadta az ajánlatot és leszerződött a Szeged FC-hez. Hesser, aki az NSCnck volt játékosa, eddig külföldön működött;
Saarbrückenben, Metzben, Hamburgban szerzett magának elismerést. Legutóbb Athénben
trénereskedett, ahol a görög válogatott trenirozását is rábizták. Hesser szerdán érkezik Szegedre és a csütörtöki tréningen már ő készíti
elő a Szeged FC-t a vasárnapi Újpest elleni
mérkőzésre
Szigeti Imre két játékossal is tárgyalt, akik a
csütörtöki tréningen hir szerint, már részt is
vesznek. Kedden a Szeged FC játékosai kondiciótréninget tartottak.

Még nincs béke
A SzAK lemondta a K E A C elleni mérkőzését
Hétfőn még ugy látszott, hogv a polgári egyesületek és a KEAC között felmerült ellentetek
elsimulnak és helyreáll a béke a szegedi amatőrsportban. A keddre összehívott értekezleten,
— amelynek az volt a célja, hogy a megállapodást véglegesítsék —, ujabb akadály merült
fel A Móravárosi T E ugyanis —, amely a
KEAC elleni mérkőzését lemondotta — azt
kérte, hogy a KEAC játsza le ellene a mérkőzést. Ha erre nem volna hajlandó, mondjon le
az MTE javára a tavaszi mérkőzés pályaválasztó jogáról. A KEAC ezt nem volt hajlandó
teljesíteni és ezért nem jött létre a megegyezés. Miután az egyesületek szolidárisak a MTEvel, a SzAK a vasárnapra kitűzött KEAC elleni mérkőzését lemondta.
A SzAK lemondásával a DLASz intézőbizottsága az idő előrehaladottsága miatt kedden
m á r nem tudott foglalkozni, ezért szerdára
rendkívüli ülést hivtak össze. Szerdán ismét
összeül a „békekonferencia" is, amely igyekezni fog a most már egyetlen akadályt áthidalni.
Dr. Wanie Rezső, a SzUE kiváló gyorsuszója,
— aki jelenleg aktiv szerepet vállal az egyesület
vezetésében és a jövő szezonban ismét versenyezni

Elutasították a SzUE óvását Jelentette a
Délmagyarország, hogy a SzUE megóvta az
FTC ellen 2:3 arányban elvesztett vizipólómérkőzését. Miután az úszószövetség intézőbizottsága az óvást elutasította, a SzUE a fellebbviteli bizottságtól kérte a mérkőzés ujrajátszását. A fellebbviteli bizottság legutóbb ülésén
tárgyalta a SzUE óvását és az intézőbizottság
határozatát jóváhagyta. Ehhez hasonló sérelmek már többször érték a SzUE-t, ezért elhatározta a vezetőség, hogy a jövő szezonban budapesti képviselőt választ.
Deák István, az SzTK válogatott hátvédje a
vasárnapi MTK elleni mérkőzésen komolyabb természetű inhuzódást szenvedett Vasárnapi játéka
kétséges.
A SzVSE ökölvívói 4:12 arányban vereséget
szenvedtek a B. Vasutas versenyzőitől. A szegediek közül csak a légsúlyú C s i k ó s és a nehézsúlyú S z a b ó győzött

Csónakok
Steinbock Pálnál,

tili

tárolása és

javítása
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Budapesti értéktőzsde zárlat.
Az értéktőzsde
mai üzleti napja nem hozott említésre méltó változást. A tartózkodás és üzlettelenség tovább tartott, ami egyrészt a külföldi ösztönzés hiányának,
másrészt a dollár és a font további bizonytalanságának tulajdonítható. Az árfolyamok alig változtak, csupán néhány filléres gyengülés, illetve
javulás észlelhető az egyes részvényeknél, mig az

A Q r ó h i r d s í é j e k
BÚTOROZOTT
SZOBÁK

Bútorozott
szobát

LAKÁS!
gyorsan és jól kiad
illetőleg talál, ha felad egy apróhirdetést
a
OélmagYarorszánha'
Saépeu bútorozott különbejáratú uccai szoba
fürdőszoba használattal
egy vagy két egyénnek
kiadó Zerge u. 27, földszint 7. ajtó.

Elegáns bnforozotl

szobákat keresek azonnalra. Belvárosi Lakásügynökség,
Dugonicstér lt.
114
Elegáns különbejáratu
bútorozott szoba 18 P,
kiadó. Somogyi n. 16,
Belváros.
Katonatisztnek kiválóan alkalmas szép, tiszta
ucoai bútorozott szoba
kiadó. Margit u. 26. sz.,
földszint 2. ajtó.
Bútorozott szoba kiadó
esetleg ellátással is. —
Attila u. 4.
Léposőbejáratu
diszkrét szobát keresek —
azonnalra belvárosban
„Dugonics" jeligére.
U k é i ^ Ü z l e t

A Dél—Észak válogatott Szentkorona Kupamérkőzést november 5-én játszák le Miskolcon.
A Magyar Labderugók Szövetsége október 7-én
tartja tisztújító közgyűlését. A közgyűlésen a
D L A S M F ü r s t György főtitkár képviseli.
Berkovies Jenő futballbiró. — aki ellen a SóMvy-ügyből kifolyólag eljárás indult — levelet
intézett a Biró T«stülethez. Berkovios arra kérte
a Biró Testületet, hogy ismét foglalkoztassa őt.
Hir szerint Berkovies kérését a Biró Testület nem
fogja teljesíteni.

T933 október 4.

Házat

•eírkönnyebben e.*
adhat vagy vehet
ha meghirdeti n
Délmagyarorszáü
apróhirdetései között

Deák Ferenc ucca 22.
házban 4 és 3 uccai
szobából álló lakás,
sarok
üzlethelyiség,
kis üzlethelyiség, kapcsolatban nagy szuterénnal kiadó.
Uccai 3 szobás lakás
olosó áron kiadó Polgár neoa 19 sz. alatt
Értekezni dr. Hajdú
ügyvédnél. Széchenyitér 3.
Négyszobás összkomfor
tos lakás Arany Jánosucca 11. sz. Szoba, kony
ha, éléskamra Damjanies ucca 11, kiadó.
Lakás 1 szoba, konyhás
vagy 2 szoba, konyhás
azonnal, vagy nov. l-re
kiadó Alföldi u. 57.

Haiszobós
("esetleg ötszobás) rrxv
dern lakást keresek bel
városban
előszobával,
yagv hallal két bejárattal 1934 május l-re. —
Ajánlatokat „Jogász"
jel. kérek a kiadóha.

értékek nagy része névlegesen változatlan maradt. A fixkamatozásu papírok piacán eleinte barátságosabb volt az irányzat, később elgyengült
a piac. Zárlat: Magyar Nemzeti Bank 138.1, Mák.
302, Izzó 281, Ganz 11.2, Szegedi Kender 14.5, Győri
textil 50.
Zürichi devizazárlat. Páris 20.20, London 15.83,
Newyork 330.00, Brüsszel 71.975, Milánó 27.08,
Madrid 43.15, Amszterdam 208.00, Berlin 122.90,
Bécs (hiv.) 75.54, (silling) 56.50, Prága 15.32, Varsó
57.80, Belgrád 7.00, Athén 2.94, Bukarest 3.08.
Magyar Nemzeti Bank hivatalos árfolvamWentése. Angol font 17.80-18.20, dán kor. 78.70-79.50,
belga 79.16—79.74. cseh korona 16 95- 17 07. dinár
7.80—8.30, dollár 363.00—373.00. kanadai dollár
351.00—371.00, svéd korona 91.00—92.oo, hollandi
forint 232.75-234.15, lengyel zloty 64.35-64.85. len
3.42—3.46. líra 29.90—30.20, leva 4.00—4.26. német
márka 135.70—136.60, norvég korona 89.50—90.50,
osztrák schilling 77.50—80.50, svájci frank 110.70
—111.40, francia frank 22.30-22.50
Budapesti terménvtőzsde hivatalos árfolyamai.
Buza tiszai 77 kg-os'7.80—8.00. 78 kg-os 7.90—8.10,
79 kg-os 8.00—8.20, 80 kg-os 8.10—8.30, felsőtiszai,
jászsági, fejérmegyei, dunántuli, pestvidéki, bácskai 77 kg-os 7.50-7.60, 78 kg-os 7.60—7.70. 79 kg-os
7.70—7.80. 80 kg-os 7.80—7.90. Pestvidéki rozs éfl
egyéb 4.60—4.70, takarmányárpa I. 6.30—610 sör.
árpa I. 10.50—12.00. zab I. 6.90-7.10, tiszántúli tengeri 6.95—7.05. egvéb 6.95—7.05, korpa 4.90-5 00
Csikágól terménytőzsde zárlat. Buza inffndozd.
Decemberre 93 háromnyolcad—egynegyed (93 háromnvolcad—fél), márciusra 91 hétnyolcad—háromnyolcad (92). Tengeri lanyha. Decemberre 47
hétnyolcad (55). márciusra 54 egvnyolcad ((—%
Zab lanyha. Decemberre 41.75 (42 egynyolcad),
márciusra 39.75 (40). Rozs lanyha. Decemberre
68.5 <"69 251. márciusra 76.25 (—).

Főzni tudó
mindenes
bejárónő felvétetik kis
családnak Széchenyi tér
7. n . 24.

Nffi kabát átmeneti, zsa
kett öltöny legjutányo*
sabban eladó Tisza Lajos körnt 27, Msz. 2.

Elsőrendű tüzőoő felvétetik Rigó, Valéria tér
14.

Petróleumkályha főzés
re is alkalmas,
eladó,
Mérei u. 6c. III. e. 6.

Középkorú nő mindenesnek felvétetik Szentháromság nooa 38.

Ebédlő és háló bútor
privátnak eladó Feuer*
stein, Tömörkény u. 8.

Irodámba keresek agilis fiatalembert Kövesi
ügynök, Kölcsey H. 7.

ADÁS-VÉTEL
Egy kifogástalan állapotban lévő 350-es íno*
torkerékpár olcsón eladó. Megtekinthető Alt
Testvérek könyvkereskedőnél, Horthy Miklós
ucca 2.
Előszobafal,
modern
ebédlő, háló, vitrin nagyon olcsón eladó. —
Széchenyi tér 13.
I s m é t olr-sobb lelt
a jóizű Neumajer kenyér. Fehér kenyér 30
fillér. Kapható Zöldinél
ártézi kútnál és Kossuth Lajos sugárut 79.
Vennék 100 méter

Modern h»16, ebédlő te ori«»oba

bulorok
ölesén eladók

Spltxer

Sándor

asztalosmester, Margit nooa 12.

Fiatal varróleány felvétetik Gondi női szabó
Kelemen u. 5, udvar.
Rendes tanulóleány felvétetik Bartosné női
divattermében. Kálvária ucoa 38.
Jó házból való fiu, ki
biciklizni tud, kifutónak
felvétetik, örlei vaskereskedés.
Jó cipész munkás állandó rendelt munkára
felvételik Scherk, Tisza Laios körút 63.

kulfuáó csövet
műk úthoz. Ottor&y, Somogyi ncea 13.

Hálózati rádió,
Sruasztal, Íróasztal eladó Apponyi ucca 25,
rövidáru üzletben.

Ház nagy kerttel eladó
Dr. Boros ucca 26.
8 drb uj befelényiló ablak eladó Tisza L. körút 27, Juhász.
Alig használt férfiszabógép,
ruhaszekrény,
kis divány, nagy kaktusz és más
virágok,
zsirbödön,
wertheimcasetta eladók Zászlóu. 4b. födsziot

Jazzdob felszerelés eladó Berger Szeged, Petőfi S. sngárut 10. sz
Eladó Béke ucca 12. sz.
ház és egy szobás lakás
kiadó.
Étkezde, kávémérés elutazás miatt felszereléssel, lakással
eladó
„Biztos megélhetés" jel
igére.

KÜLÖNFÉLÉK

HBSZNMT
bútort, ruhát és a
háztartásban felesleges tárgyak» t iól
értékesít n
Oélmagyarorszáii
apróhirdetései utján
Fáspince Áthelyezés!
Értesítem t. Tevőimet, hogy VI.
tét nocai l á t p i n c é m e l

Szentháromság u.
2 1 . a z . a l A , Vi«tr»fik mellé,

h e l y e z l ^ m a», aha! »1.
landó raktárt Mptok n i n i flibán, porosz é* hasal n e o t k b e a
és kokszban.
Polliik Anlal.

Ügynökség
ámrafetár
vezetéséhez tártat keresek 4—5000 P tőkével
„Biztos Jövő" jeligéna.
Figyelem! Tegnap délelőtt 8 és 9 óra között
a Református palotától
a Széchényi téren keresztül a Kiss Dávid
házig elveszett 1 vállpántos szoknya. Megtalálója 15 pengő jutalmat kap Széchenyi tér
i 15. szám, I. emelet 15i
| ajtó.

