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Megszüntetik a szegedi egyetem orvosi fakultását
Féláru vasúti jegyek
Hát bizony kérem mindenki szereti a féláru jegyet. A féláru vasúti jegyet is. Jobban
csak az úgynevezett szabadjegyet szeretik.
Egész kötetre való adalékot lehetne összeírni
azoknak
a jegyeknek
a lélektanóról,
— az aspiránsok
és használók lélektanáról is — amelyekhez ugy
jutnak az emberek, hogy nem a teljes ellenértéket fizetik le értük. Az ilyen jegyek használatával kapcsolatosan a közhangulat ma is
legtöbbször újságírót kever gyanúba. Valamikor a legkonokabb potyázó is teli szájjal
hirdette, meggyőződésről valamikor ép oly
kevéssé lehetett beszélni, mint ma, hogy kizárólag újságírók használnak — potyát. Azóta nagyot változott a világ. Azóta láttunk
villamos szabadjegyekért futtatni úriasszonyokat. Azóta láttunk jogcímeket, amelyeket
azért koholnak nap-nap után, hogy ürügyet
teremtsenek
illetéktelen
kedvezmények
igénybevételére. Azóta láttunk szépjövedelm ü házastársakat színházi szerkesztőségi székeken, ügyvédeket és igazgatókat újságírói
vasúti jeggyel.
Persze hogy népszerű, hiszen látni is méltóztatik gyakran, a féláru vasúti jegy is. Bölcsen
tudják ezt a főváros vezetőségének azok az urai
is, akik az idegenforgalom föllendítésére vannak hivatva. De tudják a Máv. vezetőségénél
is. A Máv. vezetőségénél azonban mást is
tudnak. Tudják azt, hogy ez az ország le van
rongyolódva. Hogy szegény. Hogy a Máv.
nem tud felvergődni hasznot hajtó vállalattá.
Hogy nagyok a nyugdijterhei. Hogy még
sem szabad ugy vezetni, ahogy egy nagy
gépgyárat vezetnek. Vagy más nagy gyárat.
Akár a legnagyobbat is. Hogy a Mávot irányító szellemnek hajlékonynak kell lenni. Érzékenyebbnek az ország érdekeivel szemben,
mint amennyire a barométer érzékeny az időjárással szemben. Hiszen a Mávnak ezen az
érzékenységén országos gazdasági vagy kulturális értékek virágozhatnak fel vagy sorvadhatnak el.
Igazságtalanok lennénk, ha azt állitanók,
hogy a Máv. vezetősége hijján van ennek a
nagyon nevezetes, életbevágóan fontos szükségletet betöltő, nemzeti, gazdasági és kulturális életünkben sorsdöntő szerepre hivatott
érzéknek. Hiszen a Máv. vezetősége engedélyezett féláru jegyet Szent István betére
Budapestnek. Bizonyára nem azért, hogy cz
embereknek a jegykedvezmények iránt utazási alkalmakkor is fellángolni szokott szenvedélyét csillapítsa vagy kielégítse. Hanem
valamikor, még abban az időben, amelyet a
mi megviselt, megcibált, lerongyolt nemzedékünk ugy hív, hogy a béke többé soha
vissza nem térő boldog évei, azért, mert elő
akarta segíteni, hogy egyik legnagyobb ünnepén a nemzet minél szélesebb rétegei lehessenek egvütt -és ünnepelhessenek a fővárosban. Később — nagyon helyesen — idegenforgalmi meggondolások is közrejátszottak ennek az akkor még egyetlen féláru jegykedvezménynek a fentartásában. De az évek

múlnak. Az igények nőnek. A z a csoda is
megtörténhetett, hogy valamelyik vidéki város lépett fel igénnyel. Valamelyik nagyváros. Akkora csodára persze nem gondolunk,
hogy Szeged támasztott volna igényt. Debrecen, Pécs, vagy Miskolc már inkább merészkedhetett. Szó ami szó, a Máv. „minden finánciális érdekét" még se lehetett feláldozni.
Ma se lehet. így történt, hogy az utazási kedvezmény megtagadásának ódiumát el kellett
hárítani egyes urakról, akár a kereskedelmi
minisztériumban, akár a Máv. igazgatóságánál funkcionálnak az illetők s a féláru utazás,
de egyéb utazási kedvezmény megadásának
a jogát is a minisztertanács hatáskörébe
utalták.
Nem akarunk mi most tarifapolitikai értekezést irni. A kiáltó igazságtalanságok még
mindig szilárdan álló rendszeréért nem a hatalom mai birtokosait okoljuk. De az egész
országot sújtó kárért való felelősségben ők
is osztozni fognak, ha elmulasztanak megalapozni olyan közlekedési, kulturális és gazdasági politikát, amely nem a főváros másfél millió, hanem az ország közel kilenc millió lakosának az érdekeit van hivatva és képes
szolgálni, amely a túlméretezett főváros határán tul lát, messze be, mellőzött, elhanyagolt, fejlődési föltételeiben megcsonkított
országrészek nagyrahivatott, de ma tengődő
területeire. Budapest, nem is olyan régen,
nemzetközi vásáraira is megkapta a féláru vasúti jegyet. Most megkapta a munkahétre. Köz-

ben, nyár elején, az idén, megpróbálta maga
felé fordítani az országos figyelmet Pécs.
Vasúti kedvezményt nem kapott. Filléres vonatot adtak neki. De olyat, amely egy órával
a szabadtéri előadás megkezdése után visszaindult Budapestre. Szeged nyárvégi megmozdulása hatalmas arányokat öltött. Az ember
tragédiája szabadtéri előadása a külföldi sajtó
egy részének a figyelmét is felénk irányította, bent az országban pedig az egész sajtó,
tehát a pesti sajtó is s az egész társadalom,
tehát az ország társadalma fordult elragadtatással a rendkívül kulturesemény felé. Olyan
nézőtér ebben az országban még nem verődött össze, amilyen Szegeden volt Az ember
tragédiája harmadik előadásán. Nyolcezer
néző szorongott a sokkal kisebb befogadó képességűre épített nézőtéren. S autókon érkezett külföldi érdeklődők, főpapok, pénzarisztokraták, mágnások, írók és művészek Szegedre lerándult sokasága tarkította és színesítette a nézőtéri sokadalmat. S Szegednek
teljesen a maga erejéből kellett kitermelnie
ezt az egész ország érdekében való hatalmas
kulturális erőfeszítést. Annak a kultuszminisztériumnak, amely százezreket költ a Pesten működő állami színházakra, ezer pengője sem volt arra, hogy az ország második városának ezt a legalább is érdekes kisérletét
— akkor még az volt — elősegítse, támogassa. Filléres vonatokat adtak. De csak mérsékelten. Hogy meg ne ártsanak. A féláru utazási kedvezményt megtagadták.

Közeledés Amerika és a Szovjet között
Newyork, október 20. Moszkvából érkezett
jelentés szerint Amerika és a Szovjet Unió közeledésének kérdésében már olyan haladás tapasztalható, hogy tervbevették egy amerikai—
orosz konferenciának Washingtonba való összehívását. R o o s e v e l t felkérte a szovjetmegbizottat, hogy hivja meg kormányát Washing-

tonba tárgyalások megindítása céljából. K a 1 in i n, a szovjet végreha jtó bizottságának elnöke
L i t v í n o v o t küldi Washingtonba a szovjet
megbizásából. A Fehér Ház hangsúlyozza, hogy
a tárgyalások megkezdése magában véve még
nem jelenti a Szovjet elismerését.

Megivott a francia kormány
a tisztviselőfizetések csökkentése miatt
Páris, október 20. Az államháztartás rendbehozatala körül a kormány újból súlyos nehézségekbe ütközött a tisztviselők fizetéslevonása
kérdésében. Ennek legaggasztóbb jele, hogy a
frank árfolyama a külföldi tőzsdéken több pontot vesztett Francia pénzügyi körökben ezt a
jelenséget ugy értelmezték, hogy a francia
parlamenti pártok magatartása következtében
a külföld nem bizik abban, hogy a kormánynak sikerül biztosítani a költségvetési egyensúlyt. A pénzügyi bizottság péntek délelőtti ülésén B 1 u m hosszabb beszédben fejezte ki a
'7ociaIisták elutasító álláspontiát a tisztviselők
fizetésének levonása kérdésében. A baloldali
pártok kiküldöttei a kora délutáni órákban külön összejövetelen foglalkoztak a fizetéslevo-

násra vonatkozó javaslattal.
A mérsékeltebb pártok körében szemrehányásokat tesznek a szociáldemokraIáknak és a
kormány erőteljes fellépését sürgetik a nélkülözhetetlenül szükséges költségvetési egyensúly
helyreállítása érdekeben.
Bemélik, hogy a pénzügyi bizottság pénte^
ken este befejezi ülésezéseit s ebben az esetben
a képviselőház teljes ülése vasárnap délután
megkezdi a pénzügyi javaslat tárgyalását.
A köztisztviselők országos egyesületének pénteki nagygyűlése kedvezően fogadta azt a gondolatot, hogy egyelőre a tisztviselőket sújtó
fizetési3vsnások helyett általános válságadót
vessenek ki. amely alól a kisebb jövedelmeket
mentesítenék.
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A revíziós tiltakozó nagygyűlés
vasárnap d. e. 11 órakor lesz a vérosházán!
Ankarában
nagy ünnepélyességgel fogadták
a magyar miniszterelnököt
Ankara, október 20. Nagyarányú ünneplésben
volt része Gömbös Gyula miniszterelnöknek és
kíséretének az ankarai pályaudvaron, abová
reggel 10 órakor futott be á különvonat Fogadására megjelent a pályaudvaron I z m e t pasa
miniszterelnök, T e v f i k Rüzsdi bej külügyminiszter, N e v z a t bej ankarai Vali, N u m a n R i f a t bej nagykövet, a külügyminisztérium vezértitkara, H u l u s i F u a t
Tugay
bej főigazgató, magyar referens, Sevget Fuát
bej szertartásmester, Demir Ali bej, a helyőrség
parancsnoka és Salih bej. az államrendőrség
igazgatója. Továbbá az ankarai magyar munkások küldöttsége K a r d o s magyar jezsuita

Felgyufíoíi
e g y japán
A katasztrófának

atya vezetésével. A pályaudvaron megjelentek
között volt nagybányai ifj. H o r t h y István, a
kormányzó fia is, aki jelenleg Ankarában tartózkodik.
Az üdvözlések után Gömbös miniszterelnök
és Kánya külügyminiszter az Ankara Palacehan szállt meg. Gömbös hosszabb látogatáson
jelent meg Izmet pasánál és Tevfik Rüzsdi külügyminiszternél, akik ugyancsak hosszasan viszonozták a látogatást Á török külügyminiszter ebéden látta vendégül Gömböst és Kányát.
K e m a 1 nem ma, hanem előreláthatólag holnap fogadja a magyar miniszterelnököt és külügyminisztert

a
64 halálos

(Budapesti tadósitónk telefonjelentése.) Tokióból jelenük: A Josima Mara szemáyszállitó
hajót nyilt tengeren szörnyű katasztrófa érte:
a hajót a dühöngő tá jfun lobogó máglyává változtatta. A katasztrófának a hivatalos közlés
szerint 64 emberélet esett áldozatul. A bajón
110 utas és húszfőnyi legénység tartózkodott.
Az ntasok közül csak ötvenét sikerült megmenteni. mig hatvanan elpusztultak. A személyzet közül is négy ember a tengerbe ve-

íájiun
luxus&ajóí
úlüoxala

van

szett. Az elpusztult utasok között több külföldi
állampolgár is van. A Josima Maru nagy luxussal berendezett hajó volt, amelyet szívesen
használtak Tokióbán kisebb-nagyobb parti kirándulásra. A szerencsétlenséget a vizsgálat
megállapítása szerint tűzvész idézte elő, amely
a gépházban támadt és amelyet nem tudtak
lokalizálni. A hajó egyensúlyát vesztve, féloldalra fordult és a fedélzeten összegyűlt utasok
a tengerbe zuhantak.

II cseh kormány ugy kezeli a felvidéket,
mint valami leitiázott gyarmatot
A prágai parlament megszavazta az „államellenes" alakulatok
feloszlatásáról szóló javaslatot
(Budapesti tudósítónk telefonjelentése.) Prágából jelentik: A képviselőház pénteken este
izgalmas ülés után elfogadta az államellenes
politikai pártok, szövetségek és egyesületek
feloszlatásáról, illetve betiltásáról szóló törvényjavaslatot A vita középpontjában a tót
kérdés állott és a tót autonomista pártok, amelyeket az uj törvény szinte létükben fenyeget,
a legélesebben támadták a kormányt T i s z o ,
vplt közegészségügyi miniszter, H 1 i n k a páter
legbizalmasabb embere, közel egyórás beszédben támadta a kormányt. Rámutatott arra,
hogy a kormány a felvidéket ugy kezeli, mint
leigázott gyarmatot és ugy bánik a tótokkal,
mintha mostohagyermekek lennének. M a lili e t r miniszterelnök azt próbálta bizonyítani
beszédében, hogy ez a kormány nemcsak hogy
nem nyomja el a tótokat banem még előnyben
is részesiti őket a csehekkel szemben.
A miniszterelnök azzal a fenyegető kijelentéssel fejezte be beszédét, hogy a kormány a

jövőben könyörtelen szigorral jár el minden
centrifugális törekvéssel szemben és gondoskodni fog arról, hogy az összes tartományokban
a centripetális erők érvényesüljenek.
A vita során S z ü 11 ő Géza, a szlovenszkóruszinszkói magyar ellenzéki pártok közös
parlamenti klubjának elnöke rövid beszéd keretében a következő nyilatkozatot olvasta fel;
— Az Országos Keresztényszocialista, a Magyar Nemzeti és Szepesi Német Párt törvényhozóinak közös klubja a törvényjavaslatot a
legélesebben elitéli. Ez a töi-vényjavaslat inkorporálja magát azt a kormányzati politikát
amely sem a nemzet sem a demokrácia, sem
az állam, de még az európai béke érdekeit sem
szolgálja. Ennek a kormányjavaslatnak a célja
a kormány diktatórikus hatalmát' érvényesíteni. A szlovenszkói és ruszínszkói kisebbségi
nemzetek nevében ünnepélyesen tiltakozunk a
javaslat törvényerőre emelkedése ellen.

Az angol külügyminiszter
iondoni tárgyalásai Németország
és Franciaország nagyköveteivel
London, október 20. Sir Jon S i m o n külügyminiszter pénteken magához kérette Olaszország. Franciaország és Németország nagyköveteit, hogy ezen az uton vegye fel ismételten a
németekkel az érintkezést, hogy a tárgyalások
¿fonala ne szakadjon meg. A német követtel

együtt a délutáni órákban folyt 1« a beszélgeted Sir John Simon a beszélgetés során tisztázni akarta a helyzetet és felvilágosításokat
kért a német kormány további szándékairól.
Német megítélés szerint az angol politika pillanatnyilag meg akarja győzni a nagyhatal-

makat arról, hogy a leszerelési konferenciának
jövő hétre tervezett bizottsági ülései teljesen
céltalanok.

Határerődöket épít Svájc
(Budapesti tudósítónk telefon jelentése.) Bernből jelentik: A svájci hadügyminisztérium pénteki hivatalos közleménye bejelenti, hogy teljes egészében igénybeveszi a költségvetésben
előirányzott százmillió frankos katonai hitelt
amelyből eddig csak tizenötmillió frankot használt fel. A még rendelkezésre álló nyolcvanötmillió frankot a hadügyminisztérium u j határerőditmények építésére és municiókészletének kiegészítésére fordítja. A hadügyminisztérium közleménye nyomatékosan hangsúlyozza, hogy ezeket az újításokat nem azért hozza,
mert Németország kilépett a Népszövetségből
és esetleg háborús veszedelem fenyeget, hanem
kizárólag célszerűségi okokból. A százmillió
frankot még a mult év őszén szavazták meg,
amikor nem volt szó semmiféle háborús veszedelemről. Ilyen háborús veszedelmet egyébként
a sváici kormánv most sem lát.
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Minisztertanács
Budapest, október 20. A kormány tagjai pénteken délelőtt 9 órakor minisztertanácsot tartottak, amelyen vitéz Keresztes-Fischer Ferenc a miniszterelnöki teendők ideiglenes ellátásával megbízott belügyminiszter
elnökölt.
W i n c k l e r István, a külkereskedelmi hivatal elnöke az exportügyek állásáról tett jelentést, majd I m r e d i Béla pénzügyminiszter és
L á z á r Andor igazságügyminiszter előadásában a nyugdi ¡törvényjavaslat és a gazdaadósságok rendezésére vonatkozó kormányrendelet
egyes még függőben maradt jogi és pénzügyi
vonatkozású kérdését tárgyalta le a minisztertanács, amely a folyó ügyek elintézése után
délután 3 «hrakor ért véget.

Ebéd a képviselőházban
az angol képviselők tiszteletére
Budapest, október 20- A1 m á s y László, a
képviselőház elnöke pénteken délután a képviselőházban ebédet adott a fővárosban tartózkodó angol képviselők tiszteletére.

Balbo súlyos beteg
Milánóból jelentik: Italo B a l b o légügyi
marsall szülővárosában, Ferrarában heves lázat kapott. Az orvosok azt hiszik, hogy B a l b o
maláriában szenved.

A debreceni miitét páratlanul áll
az orvosi irodalomban
Debrecen, október 20. O r s ó s Ferenc egyetemi tanár, aki a szerencsétlen F ö l d e s i Piroska holttestét felboncolta, nyilatkozott a boncolás eredményéről.
Az esetről — mondotta —, amint mondanivalóm volt, azt elmondtam a boncolásról felvett 12 oldalas jegyzőkönyvben és négy oldalas véleményben. Annyit még hozzátehetek,
hogy ilyen roncsolás az én orvosi és klinikai
gyakorlatomban még nem fordult elő és amenynyire én tudom, az orvosi irodalomban is páratlanul ¿11.
— Véleményemben tökéletesen tárgyilagos
voltam, noha "nagy önmérséklésre volt szükségem az eset rendkívüli körülményei m i a t t Ismétlem, tárgyilagos voltam, de véleményem
alapján teljes joggal indult bűnvádi eljárás a
szereplő orvosok ellen.
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A kultuszminiszter
megszünteti a szegedi egyetem
orvosi fakultását
Az egyetemi reform a szegedi egyetemet suitia a legjobban — Más egyetemekre kényszeritik a szegedi egyetem orvostanhallgatóit

Politikai következményei lesznek a szegedi
egyetem megcsonkításának
(A

Délmagyarország

munkatársától.)

A sze-

gedi egyetem integritását, bármilyen tartózkodó nyilatkozatokat is tettek azok, akik jelen voLak szerdán a kultuszminiszter! audiencián, a legsúlyosabb

és a legvégzetesebb

vesze-

delem fenyegeti. A terv már kész, a döntés a
jövő héten megtörténik, csupán néhány formalitás van még hátra és az uj egyetemi tanévben már sor kerül a katasztrófális elhatározás végrehajtására is.
A kultuszminiszter elhatározott szándéka —
amint teljesen megbízható budapesti forrásból
értesülünk —, hogy
a szegedi egyetem orvosi fakultását
a jövő tanévtől kezdve megszünteti.
A minisztériumban ugyan azt hangsúlyozzák,
hogy a fakultás nem szűnik meg, csak az orvosképzést

szüneteltetik

egyelőre,

a gyakorla-

ti tanszékek, a klinikák megmaradnak továbbra is, uj hivatást, uj feladatokat kapnak, ez
azonban félremagyarázhatatlanul azt jelenti,
hogy maga az orvostudományi Kar, az egyetem egyik legfontosabb fakultása ténylegesen
megszűnik.
Hómon Bálint kultuszminiszter elhatározását szerdán közölte is dr. Somogyi Szilveszter polgármesterrel és dr. Széki Tiborral, az
egyetem rektorával, de ugy a polgármester,
m i n t a rektor megtagadtak
ebben
minden
krnkrét
felvilágosítást.
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I viszonylatban
1
melt ki velük

is komoly

elismeréseket

érde-

a magyar kultúrpolitika.
A terv egyelőre az. hogy a jövő tanévtől kezdve teljesen megszüntetik az orvostanhallgatók
felvételét a szegedi egyetemen es igy
t

azok az orvostanhallgatók is
kénytelenek lesznek más egyetemekre beiratkozni, akik Szegeden kezdték meg tanulmány alkat,
ha ugyan lesz módjuk erre az egyetem-v#lasztásra. Szó van ugyan arról ís, hogy a két
legfelsőbb orvostudományi évfolyamot egyelőre megtartják, amig a negyed- és ötödéves
orvostanhallgatók befejezik tanulmányaikat,
de ez irár a kultuszminiszter, illetve a kormány különös engedékenysége lenne Szeged,
illetve a szegedi idősebb orvostanhallgatók számára. Valószínű, hogy az eredeti elgondolás
szerint teljesen megszüntetik Szegeden az orvostanhallgatók felvételét és más egyetemekre kényszerítik
a szegedi egyetem orvosi
rának kivétel nélkül minden
hallgatóját.

ka-

A szeqedl arányokhoz mérten felen! éktelennek látszó megcsonkítás vár a másik két vidéki egyetemre, a pécsire és a debrecenire is.

a legszigorúbb diszkrécióra
kötelezett és igy a minisztérium tervéről
pán annyit mondhatok, hogy
a döntés már a

jövő héten
ténik,

csu-

A pécsi egyetem bölcsészeti fakultását
lálra az egyetemi reform.
Ennek a

itéti hafakultás-

nak mindössze nyolc tanszéke és egészen jelentéktelen számú hallgatója van, elhelyezése

megtör-

pedig teljesen kezdetleges és igy érzékeny csapást a fakultás megszüntetése nem igen jelent
sem Pécsre, sem a pécsi
egyetemre.
De még

mindig érzékenyebbet, mint amilyen a debrebefejezett tényekkel állunk szembe, a m i
ceni egyetemre vár. A kultuszminiszter
természetesen nem jelenti azt, hogy még az
utolsó pilianatban is ne kíséreljünk meg mindent, ne használjunk fel minden eszközt egyea debreceni egyelem bölcsészeti fa letiltemünk épségének megmentése érdekében.
tásának mindössze négy tanszékét fogHasonló óvatossággal nyilatkozott hazaérja megszüntetni,
kezése u*án a polgármester is, de a polgármestanter ismeretes nyilatkozatának abból a részé- m é g pedig a négy legkisebb jelentőségű
ből, amely
* széken, azokat, amelyeket a debreceni egyetem igen kevésszámú természetrajzszakos tanárjelöltjei nyertek kiképzést. A debreceni
az egyetem orvosi fakultásának küegyetemet tehát a fakultás-megszüntetés velönleges hivatására
szedelme nem fenyegeti, négy jelentéktelen
tanszék árán megszabadul attól a csapástól,
vonatkozó miniszteri kijelentéseket idézte, a
amelv Szegeden az egyetemet talán a legfonszegedi közvélemény igen helyesen az orvosi
tosabb fakultásától, az orvostudományi kartól
fakultást fenyegető igen komoly veszedelemfosztja meg, a pécsi egyetemet pedig a bölcsére következtetett. A polgármesteri nyilatkozatszeti fakultásától.
ból igen sokan olvasták ki azt, hogy ez a ..küszinte

lönleges hivatás" az orvostudományi kar megszüntetéséi jelenti hogy a kultuszminiszter
valami újszerű intézményt kiván a szegedi
egyetem orvosi fakultásából csinálni — a látszat kedvéért — az egyetem keretei között.
Mint teljesen beavatott budapesti forrásból
értesülünk,

az egyetem' reform a szegedi
egyetemet sújtja a legjobban.
a szegedi egyetemen a jövő tanévtől
kezdve már megszűnik az orvosképzés, megszűnnek az elméleti tanszékek és intézetek,
csak a klinikák maradnak

itt

és

A három vidéki eqyetem ilyenér'elmö meccsorkitésa nem Jelent egészen 250.000 pengős
megtakarítást
az állam számára. Amikor azonban az egyetemek képviselői felvetették a miniszter előtt azt
a gondolatot, hogy a három érdekelt város bizonyára
magára
vállalná
arányosan
felosztva ezt a végeredményben
jelentéktelen
össze-

get, ha ezzel biztosíthatná az egyetem épségét,
a miniszter kijelentette, hogy beszélni sem le-

A kultuszminiszter tervezete szerint

továbbra is m u n k á j u k a t erősen

újdonsága:

Ámor pórázon
KORZO

— A kultuszminiszter épen ugy, mint utána
dr. Szily Kálmán államtitkár — mondotta a
Délmagyarország munkatársának Széki Tibor—

orvostanhallgatóinak foglalkoztatására használnák fel.
A népegészségügy szolgálatába
kapcsolnák ezeket a klinikákat, amelyeknek
felszerelése olyan tökél-tes, hogy nemzetközi

folytatják

redukált

kere-

tek között. A klinikákat a végzMt orvosok továbbképzésére, más egyetemek -.seledkönyves

het erről a megoldásról, az egyetemek
megnyirbálását fontos politikai szempontok
követelik
meg. nem
csak pénzügyi,
a
takarékossági
szempontok.

Hiába érveltek a város és az egyetem képviselői a kultuszminiszter előtt, hiába mutatták
ki ennek a katasztrófális tervnek a tarthatatlanságát, a miniszter kijelentette, hogy „valamit csinálni kell a vidéki egyetemekkel", mert

így parancsolja a politika.
A szegedi egyetemen először a jogi kar megszüntetését tervezte, de ettől a szándékától
elállt.
— A szegedi egvetem — mondotta a kultuszminiszter — a jogi fakultás fennmaradását kizárólag Sornogvi Szilveszter polgármesternek
köszönheti, mert az ő érvei győztek meg arról,
hogy
a jogi kari nem lehet elvinni Szegedről.

Elveszik helyette az orvosi kart, azt a fakultást, amelynek biztonságában a legjobban bíztak a szegediek, amelynek tudományos jelentősége talán a legnagyobb valamennyi között.
Az orvosi fakultásnak ebben a félévben 354 hallgatója van, közöttük 72
elsőéves.
A megengedett létszám ugyancsak 65 volt, de a
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létszámon felül vette föl az egyetem a megszállott területekről jelentkező hallgatókat.
A kultuszminiszteri kihallgatás alkalmával
,n egyetem képviselői reális adatokkal bizonyították be a szörnyű terv abszurditását. Hivatkoztak arra, hogy
Szeged városa a teljes egyetemért hozta annakidején azt a hatalmas anvagi áldozatot, amely példátlanul áll a
magyar egyetemek történetében.
Elmondották, hogy az orvosi fakultás megszüntetése és általában az egyetem megcsonkilátása a nagy áldozatokkal elhelyezett főiskolát egyetem-jellegétől

fosztja

meg,

egy Jogakadémiává és egv tanárképző intézetté degradálja.
Kimutatták, hogy az elméleti tanszékek megszüntetése, illetve áthelyezése fizikailag is keresztűlvihetetlen, mert' ezeknek a tanszékeknek a keretében beépített, óriási költséggel fölszereli tudományos
és kutató-inlézeteU
működnek, köztük azok az intézetek,
amelyeknek
anyagi
alapját
a Rockefeller-alapítvány
ve-

tette meg. A kultuszminiszter belátta ezeknek
az érveknek az igazságát, de ismételten arra
hivatkozott, hogy

végzetes megcsonkítását, amelvnek viszont
minden bizonnyal igen súlyos politikai következményei lesznek.
Annak ideién, amikor
zászlót bontott Szegeden a Nemzeti Egység
pártja, az ünnepélyes alakuló ülésen ünnepélyes kijelentések hangzottak el. Az alakuló
gyűlés szónokai egymásután jelentették ki,
hogy

Szeged város társadalma csak
addig támogathatja a kormány
politikáját, amig ez a poülika
nem fordul szembe a város legvitálisabb érdekeivel, amig tiszteletben tartja a szegedi egyetem Integritását.
Egyetlen szónoki kijelentésnek nem volt olyan
hatása az alakuló pártgyülésen, mint ennek
és egyetlen Ígéretnek sem volt olyan megnyugtató hatása, mint annak, amelyet a nemzeti
egység pártjának szegedi vezetői tettek néhány
nappal az alakuló üles előtt, mikor kijelentették, hogy
csakis a szegcdi egyetem épségének'
biztosítása esetén
vállalják a párt megszervezését és

a politika kiván ja azt, amit tenni akar.
Tehát a politika kívánja a szegedi egyetem

1933 október 21.

vezetését,

mert az egyetem
integritása
nélkül
a
mánypárt
helyzete tarihatatlanná
válik
ged város
társadalmában.

korSze-

Tartós, szép és olcsó a GFB harisnya, g j g a M

Tiltakozás a Nemzeti Munkahét
Budapestre való centralizálása ellen
(A

Délmagyarország

munkatársától.)

A. Dél-

magyarország péntek reggeli számában vezető
helyen foglalkoztunk a Nemzeti Munkahét
ügyével. A Nemzeti Munkahét jelenlegi tervét
sérelmesnek tartjuk a vidékre nézve, mert a
' Nemzeti Munkahét idejére szöjó féláru vasúti
kedvezmény elvonja a vidéki kereskedőtől és
iparostól vevőkörét. Szerintünk a Nemzeti Munkahetet meg keli csinálni, mert az elgondolás
jó és hasznos, azonban ugy, hogy abban résztvehessen az egész ország. Nem tarthat juk megengedhetőnek azt, hogy a válsággal küzdő vid u l kereskedő és iparos a fővárossal szemben
károsodjék.
A Délmagyarország cikke városszerte általános helyesléssel találkozott, amiről az alábbi
nyilatkozatok is tanúskodnak.

Hoffer Jenő
a Lloyd-Társulat társelnöke mondotta:
— Helyesnek tartom a Délmagyarország álláspontját A Nemzeti Munkahétből hazafias kérdést
csinálnak, holott az ilyen módon megrendezett hetek csakis a vidéki kereskedelem tönkretételét segítik elő. Helyénvalónak tartom, hogy a kereskedelmi érdekképviseletek közösen tiltakozzanak a
felára kedvezmények ellen. Főleg azt látom súlyosnak, hogy ez a hét közvetlenül a karácsonyi ünnepek előtt zajlik le, tehát a közönség az olcsóbbnak
hitt fővárosi üzletekben szerzi be szükségletét.

KCrmendy Mátyás
országgyűlési képviselő, az ipartestület elnöke:
— A vasúti kedvezmény a vidék közönségét Budapestre csődíti és a vásárlókat elviszi a vidéki
kereskedések és ipari műhelyek elől. A Nemzeti
Munkahét mindenképen szükséges, különösen ipari
és kereskedelmi szempontból tudora helyeselni, de
egyetértek a Délmagyarországgal abban, hogy ne
köwék össze ezt a kiváló alkalmat a vidéket rontó
vasúti kedvezményes utazásokkal. Az illetékes köröknek észre kellett venniük, hogy mennyire súlyos helyzetben van a vidéki ipar és kereskedelem,
ezért nem volna szabad ezt a helyzetet kedvezményes utazásokkal még jobban suiyosbiíaui. Véleményem szerint a vidéknek egységesen kell megmozdulnia a rendszerré fajuló vasúti kedvezmények ellen. Én a magam részéről ezt illetékes helyen, esetleg a parlamentben is szóvá teszem és

védelmet követelek a nyomasztó helyzetben levő
vidék kereskedelmének és iparának.

Dr. Pálfy József
polgármesterhely ettes:
— A Nemzeti Hét, el kell ismernünk, különleges alkalom, de az egy hétig tartó 50 százalékos
utazási kedvezmény tulsok a vidék szempontjából.
Nem elleneznénk ezt a vasúti kedvezményt, ha
csak ilyen kivételes alkalmakkor engedélyeznék,
de ugylátszik, már napirenden lesznek ezek a kedvezmények, mintha csak céltudatosan a fővárosba
akarnák csalogatni a vidék bevásárló közönségét
A TESz Nemzeti Munkahete, hangsúlyozni kívánom, egészen kivételes elbírálás alá esik és nem
szólnánk az egyhetes vasúti kedvezmény ellen egy
szót sem, ha nem sorozatosan rendeznének ilyen
Budapestre irányuló vasúti kedvezményes utazásokat. A vidék kereskedelme és ipara rendkívül
nehéz napokat él át és az ilyen vasúti kedvezmények éppen a karácsonyi ünnepek előtt pár héttel, nagyon súlyosan hatnak, mert azokat a vevőket is elveszik, akikre legalább egy esztendőben
egyszer lehetett számítani. A kereskedelmi miniszter annakidején hangoztatta, hogy vasúti kedvezményt csak Szent István hetében és a Nemzetközi
Arumintavásár idején engedélyez a vidékről Budapestre. A vidék érdekében ezt be is kellene
hozni és akkor egyetlen szavunk sem lenne, ha egy
olyan nemes és nagyszerű alkalomra, mint a Nemzeti Munkahét esetleg kivételképen vasúti kedvezményt léptetnek életbe.

ellen különben már a törvényhatósági bizottság is, dn ugylátszik csakis a vidéki városok
együttes összefogása

segíthet

a

dolgon.

Dr. Tonelli Sándor
a szegedi kereskedelmi és iparkamara főtitkára:
— Három évvel ezelőtt a kamarák rendezték
meg a Magyar Hetet, amelynek lényegében azonos
volt a célja a Nemzeti Mnnkahét céljával. Akkor
is felmerült az a gondolat, hogy a hét tartamára
féláru jegyeket kell kiboosájtani Budapestre. Akkor mi a miniszter előtt tiltakoztunk az ellen, hogy
a magyar ipar propagandáját Budapest használja
ki. Bud miniszter el is fogadta álláspontunkat és
a Magyar Hetet ugy rendeztük meg hogy az egyformán kiterjedt a fővárosra, a vidéki városokra
és minden községre. így azután mindenki tudomást
szerezhetett azokról a célokról, amelyeket a Magyar Hét maga elé tűzött és nem lett belőle egyoldalú budapesti propaganda. Ez áll a Nemzeti Munkahétre is, amelynek célját és elgondolását csak
helyeselni lehet, de vészesnek lartjuk azt hogy
ezen a cimen nyolc napon keresztül a fővárosba
irányítsák az egész ország vásárló közönségét. A
vidék érdekében feltétlenül szükségesnek látom,
hogy a kereskedelmi miniszter — akit bizonyára
nem informáltak ezekről a szempontokról —, elhárítsa » veszedelmet a vidék felől. Ha a Nemzeti
Munkahét megnyitásának napján meg akarják
mozgatni az egész országot, akkor a megnyitást
lehet vasárnapra tenni és ezen a napon normális
filléres vonatokat lehet indítani, de semmi szükség
nincs a nyolc napig tartó kedvezményes utazásra.
Bemélem, hogy vasárnap lesz alkalmam erről a kérdésről beszélni Fabinyi Tihamér kereskedelmi miniszterrel, aki Kisteleket látogatja meg. Előtte
mindenesetre kifejezésre fogom juttatni, hogv a a
egész vidék tiltakozik a 8 natng tartó kedvezményes ntazás ellen.

Vértes Miksa
a kamara alelnöke: — A Délmagyarország álláspontját helyeslem. A Délmagyarország mindig a város érdekeit tartja szem előtt, a város érdekei pedig
azonosak a kereskedők érdekeivel. Éppen ezért
a Délmagyarországot most a legmelegebben
üdvözlőm. A véleményem az, hogy megint egy
ujabb alkalmat találtak ki a kedvezményes
utazásokra, éppen

a karácsonyi

ünnepek

előtt.

Nekünk itt megmarad a részletüzlet, mig az
a kevés készpénzvásárló a fővárosban szerzi be
m a j d szükségletét. Az ilyen akciókba az egész
ország közönségét bele kell vonni, de nemcsak,
mint vásárlót, hanem mint eladót is. A féláru

vasúti jegyek rendszere főleg a vidéki kulturcentrumokra nézve sérelmesek.

Wagner Ferenc
th. bizottsági tag:
A vidék kereskedelmére mérhetetlenül
hátrányos a folytonosan ismétlődő vasúti kedvezményes utazás. Ez ellen már többször tiltakozott a vidék, Szeged törvényhatósági bizottsága is. Az eredmény: újból engedélyeznek egyhetes kedvezményes

fővárosba

való

utazást.

Véleményem szerint a vidéknek megszervezetten kell fellépni azért, hogy ne centralizáljanak mindent Budapestre, ne vigyék el a vidékről még a vásárló, fogyasztóközönséget is.

Kihágás! Ítéletek

(A Délmagyarország munkatársától.) A rendőri kihágási bíróságon dr. P a p p Menyhért
rendőrtanácsos elé pénteken husz olyan kerékpáros került, akiket a járdákon való kerékpározáson értek. A biró a kerékpárosokat 2—20
pengőig terjedő
pénzbüntetéssel
sújtotta,
Dr. Somogyi Szilveszter
i Ugyanezért a kihágásért K o c s i s János kerespolgármester:
kedősegéd 2 napi elzárást kapott Kocsis kihá— A Nemzeti Munkahét terve mindenképen
gásért már büntetve volt. Amikor a rendőr
helyes és azt minden magyar embernék öröm- megállásra szólította fel, nem állott meg, hamel kel! üdvözölnie. Nem tudom megérteni nem tovább kerékpározott a járdán. Ezért kapazonban, hogy a munkahetet miért kellett kita a súlyosabb büntetést.
zárólag Budapestre koncentrálni.
E tekintetben
Ugyancsak a rendőri büntetőbíróság ítélkenagyon is helyénvaló
hangot ütött mrja
Délzett jpénteken délelőtt két fiatalember T. J. és
magyarország
pénteki vezércikke.
A Nemzeti
V. B. magántisztviselők felett. A két fiatalMunkahétből ugyanis minden városnak és köz- ember nemrégiben ittasan botrányt okozott a
ségnek ki kell vennie a részét. Másik szintén
íesilöeu. Az utasok füle hallatára káromkodsérelmes terv az, hogy h lzu ide jü vasúti ked- tak, szidták az állomásfőnököt és a portást,
vezmények lesznek a Nemzeti Munkahét ide- amikor ezek rendre utasították őket. A rendőrjén. A folytonos vasúti kedvezm?nyek
rendkíségnek kellett közbelépni és a fiatalembereket
vül ártalmára
vannak a vidék
kereskedelmének
az állomásépületből eltávolitani. A rendőrbiró
és iparának és ezért tiltakoznunk
kell a vasúti
a két tisztviselőt elitélte, T. J. 3 napi, V. B. 2
kedvezmények
rendszere ellen. Tiltakozott ez
naoi elzárást kapott.
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Hamis nyugtákkal fosztogatta
iw I Cs SE • v •
hónapokon keresztül a szegények pénzét £ ^
fgy férfi keménygallér •
1 0 filiir
a népjóléti ügyosztály néhány alkalmazottba tölcséres
mosóbőr keztyU 2 . 9 8 fil'éf
EDDIGI

ARAIM:

divatfazonban

A polgármester negy városi alkalmazottal felfüggesztett állásától
Detektívek hallgatták hi a népjóléti ügyosztály személyzetet

(A Délmagyarország

munkatársától.)

A nép-

jóléti ügyosztáyban nagyszabású visszaélésnek
jöttek a nyomára. Néhány nappal ezelőtt Kaszó
Elek, a városi főpénztár vezetője észrevette,
hogy egu olyan gyorssegély-nyugtát
váltottak
be, amely szabályszerűen
ki volt
állítva,
a
népjóléti
ügyosztály
pecsétje is rajta volt, de
vitéz dr. Szabó Géza népjóléti tanácsnok
aláírása kissé gyanúsnak
tűnt jel előtte. A főpénz-

táros jelentette észrevételeit Scultéty Sándor
iőszámvevőnek és Szabó tanácsmknak is, aki
a szóbanforgó nyugtát megvizsgálta és megállapította, hogy
az aláirás nem az ő kezétől származik.
Ettől kezdve titokban bár, de erősen figyelték
a gyors-segélynyugta

beváltóit.

Pénteken reggel kilenc óra tájban Scultéty
iőszámvevő éppen a főpénztárban tartózkodott,
amikor ott, a pénztárablaknál jelentkezett
Bódi János, a mérnöki hivatal altisztje és három gyorssegély-nyugtát akart beváltani,
ami még nem lett volna feltűnő, mer; a szemérmesebb szegények általában a hivatalszolgákat bizták meg á segélynyugták beváltásával.
Még kevésbé volt gyanús Bódi szerepe, mert ő
azelőtt a népjóléti hivatalnál teljesített szolgálatot.
A most benyújtott három gyorssegély-nyugta
összesen 25 pengőről szólt, kettő 10—10 pengős,
egy pedig 5 pengős nyugta volt. Kaszó főpénztáros vette át a nyugtákat és azokat megmutatta, a penzlárbelyisegben tartózkodó főszámvevőnek.
A három nyugtát ezután összehasonlították a
régebbi gyorssegély-nyugtákkal és tüzetesebb
vizsgálat után kitűnt, hogy
az u j nyugtákon levő aláirás nem
egészen egyezik a régiekével.
Azonnal lehívták a főpénztárba Szabó tanácsnokot, aki már az első tekintetre észrevette,
hogy a három gyorssegély-nyugtán
lévő
aláírás hamis. igáz. hogy rendkívül ügyes hami-

sítás. Az aláírásokat olyan szakavatott ságga'
hamisították rá a nyugtákra, hogy csak figyelmesebb vizsgálódás után lehetett felfedezni a
különbséget.
A főpénztárban tüstént felelősségre vonták
Hódi nivatalszolgát. Az altiszt -azt mondotta,
hogy ő nem tud semmiről,
a nyugtákat altiszt-társától: Tóth
Andrástól kapta
és csak szívességből vállalkozott arra, hogy
azokat a főpénztárban beváltsa. Tótn András
a polgármesterhelyettes hivatalában teljesít
szolgálatot, őt is azonnal kérdőre vonták. Tóth
először rendkívül meglepődött és össze-vissza
beszélt, hogy a nyugtákat egy íegelvreszorult
ember adta át neki beváltás céliából. Később
kijelentettet, hogy
a népjóléti ügyosztály egyik alkalmazottjától kapta a nyugtákat és
azt is bevallotta, hogy már más alkalommal is beváltott ilyen gyorssegély-utalványokat.
Dr. vitéz Szabó Géza tanácsnok az esetről
jelentést tett Somogyi Szilveszter polgármesternek, aki viszont az állanvendőrs'iqnél
lett feljelentést és utasította a népjóléti
tanácsnokot,
hoqy visszamenőlegesen
több évre vizsgálja át
a kifizetett gyorssegély-utalványokat
és a se-

gélijKiutatásokat is. A népjóléti ügyosztály
azonnal hozzá is kezdeti a munkához és sikerült megállapítania, hogy
legalább egy esztendeje manipulál-

iVájci nadrág S-as nagyságban

B O R O S MIKSA-CÉB
sított nyugtát találtunk, de a nyomozást tovább folytat juk és minden irányban kiterjesztjük, a népjóléti

érte semmiféle
pán a városnak

hivatalai-

károsodás, vagy hátrány,
csuvan ebből a visszaélészkből
ká-

Lapu Lajos száme'lenoi
lelt a városi zálogház
vezelőfe

a népjóléti hivatal három, fontosabb teendőkkel megbizott alkalmazottjának is volt szerepe a hamisított segélyutalványok kiállításában.

(A

Délmagyarország

munkatársától.)

Az

üzemigazgatóság pénteken délben ülést tartott
és döntött a zálogház vezetői állásának betöltéséről. A zárt ülés után az elnöklő dr. Somogyi
Szilveszter polgármester az értekezletről a következőket mondotta:

A három népjóléti alkalmazottat
és az altiszteket a polgármester
pénteken délben fel is függesztette
állásuktól.

— Az üzemigazgatóság Lapu Lajos
lenőrt bízta meg a zálogház
ügyeinek

számelintézé-

sével. Ez a megbízatás kirendelésnek számit
és Lapunak ezentúl is számellenőri fizetését
fogja folyósítani a város, esetleg arra való tekintettel, hogy több és felelősségteljesebb munkát v<'gez a zálogháznál, némi pótlékot is folyósít számára. Az üzemigazgatóság döntése
azt gondolom közmegelégedést Kelt — mondotta a polgármester —, mert hiszen nem lett
volna helyénvaló, ha külső embert bizunk meg
a zálogház vezetésével ugyanakkor, amikor

A rendőri nyomozás és a város aázivizsgálata
természetesen tovább folyik, mert feltehető,
hogy más egyéb visszaélést is köveitek el a
felfüggesztett alkalmazottak, akiknek ténykedését most több évre visszamenőleg vizsgálják fe'ül.
Az esettel kapcsolatban kérdést intéztünk
dr. Somogyi Szilveszter polgármesterhez, aki
a következőket mondotta:
— A vzsgálat megállapítása szerin. a hamis
nyugták egy évvel ezelőtt kerültek először a
főpénztárba. Azelőtt egy-egy hóaapoan csak
egy-két hamis nyugtái váltottak be, azután
ugy látszik

létszámfeletti

alkalmazottja

is van

a

városnak.

Arról értesültünk különben, hogy tizennyolcan

pályáztak

a zálogház

igazgatói

állására,

köztük többen Budapestről is.
Lapu Lajos a zálogháznál már hétfőn meg
is kezdi működését.

Nyolc kerékpárért
négyévi sziqoritott dologház

jobban felbátorodtak az okirathamisitók
is beváltottak.

Na-

(A Délmagyarország munkatársától.) A rendőrség nemrégiben veszedelmes tolvajt fogott el
E g r i Lajos püspökladányi rovottmultu napszámos személyében. Egri, aki rendszerint a
H e g e d ű s János álnevet használta, Vásárhelyen 6, Makón és Szolnokon egy-egy kerékpárt
lopott el. A gépeket azután Szegeden értékesítette. a kapott pénzt pedig szórakozásokra költötte. Egri Lajost 8 rendbeli lopás büntette
miatt pénteken vonta felelősségre a szegedi törvényszék V i 1 d-tanácsa. Egri-Hegedűs beismerte a lopásokat. Azzal védekezett, hogy nyomora miatt volt kénytelen lopni. Megkísérelte,
hogy álláshoz jusson, de ez nem sikerült neki.
Bevallotta, hogv a lopásokkal üzletszerüleg foglakozott az utóbbi években. A bíróság Egri Lajost 4 esztendei szigorított dologházra ítclte,
tekintettel arra, hogy lopásokért már számtalanszor büntetve volt Az ítélet jogerős.

gyoii elítélendő dolog a szegények pénzével
így visszaélni és a város hatósága a lettesek
ellen
.

Sor keni] a kerületi szegénysegélyezés rendszerének átreformálására is és j'yan eljárást
hozunk majd be a gyorssegély-u. ilványok beváltásánál. amelj ki fogja zárni a visszaélést.
A sikkasztás azonban, sajnos, már megtörtént
és legszomorúbb a dologban, h:igy ezt olyan
alkahnazt ltak követték el, aúik igen megbizhatókmk mutatkoztak.
Nyilatkozott a házivizsgálat ujabb megállapításairól vitéz dr. Szabó Géza népjóléti tanácsnak is:
— Az eddigi adatok szerint — mondotta a
tanácsnok —
Tóth Andrásnak kulcsa volt az én
hivatali szobámhoz.

ntézetl,

Iskolai

darlsnyök,

gyermek

köf'iltkabátok;

Valószínűleg az asztalfiókhoz is csináltatott
kulcsmásolatot és így hozzájuthatott az utalványblarkettákhoz. valamint a bélyegzőhöz is.
Az is 'ehet, hogy másolatot készített a bélyegzőről. Az aláírásokat aligha tudta lyen ügyesen

C u & x í í q

h a m i s í t a n i , ez sokkal

Széchenyi

intelligensebb

kerületi

ra, a legszomorúbb a dologban, hogy ezt a manipulációt éppen olyanok követ'ék el akik a
feletteseik bizalmát élvezték bizonyos határig
és a szegényügy intézésében is voit némi szerepük.

A feljelentés alapján már pénteken délelőtt
megindult a rendőri nyomozás ís és a Posztós
detektivesoport vette kezébe az ügyet. A detektívek kihallgatták a népjóléti ügyosztály egész
személyzetét.
A rendőri nyomozással párhuzamosan folyik
a város hatóságának házivizsgálata is. Értesülésünk szerint már mesállapitotiák, nogy az
altisztekin kívül

hivatali sikkasztás és közokiratha
misitás címén tett feljelentést.

ügyosztály

nál is. K'íelenthetem. hogy az inséqeseket nem

egy esztendő alatt ilyen hamisított
nyugtákkal 1500 pengőt vettek fel
a városi főpénztárból.

nyugtát

1.2H ¡¡ller

FEHÉRCÉGTÁBLÁS

A beváltott utalványokat ugyanis össze szokták
gyűjteni és ezek között számos hamisított utalványt találtak már eddig is. Vannak 3 pengős,
sok "5 pengős hamis utalványok, de a 8 és 10
pengős hamisítványok sem ritkák, sőt van
egynéhány 20 pengőről kiállított hamis utalvány is. Hozzávetőleges becslés szerint

több
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Egyetemi tisztviselőnők
becsületsértés! pere a járásbíróságon
(A Délmagyarország

munkatársától.)

Dr.

A biróság előtt K h m e r Antalné rzzal védekezett, hogy kihallgatása előtt a íegyeimi biztos
arra figyelmeztette őt, hogy semmit
ne hallgasson, őszintén mondjon el mindent, mert
vallomására esetleg esküt kell tennie, ö tehát
megmondotta
azt. amit
hallott.
Á biróság ismertette a fegyelmi iratokat,
amelyekből kiderült, hogy mi volt Szilágyiné
elleni vizsgálatnak a célja. Meg kellett állapítani, hogy Szilágyiné magaviselete összeegyeztethető-e hivatali állásával, mert azzal vádolták, hogy két tisztviselővel a hivatali kollegiális érintkezésen túlmenő barátságot tart fenn.
Szilágyinét a vizsgálat tisztázta az ellene emelt
vádak alól.
A biróság a tanúkihallgatások mellőzésével
ítéletet hozott, amelyben felmentette az ellene
emelt vád alól dr. Kloszter Antalnét, azzal az
indokolással, hogy cselekménye nem veit jogellenes és igy vallomásában foglalt kitételekért
nem lehet megbüntetni. Különben is a vallomás kötelező volta kizárja, hogy a tan i rágalA fegyelmi eljárás során Szilá»yiné elé tármazást kövessen eh
ták Kloszterné vallomását. Szilágyiné a sértő
Szilágyi Sándorné az ítélet ellen fellebbezést
vallomas miatt feljelentést tett Kloszterné ellen, i jelentett be.

Lázár Ferenc járásbiró pénteken rendkívül érdekes ügyben hirdetett Ítéletet. Szilágyi Sándorné egyetemi tisztviselőnő volt a per sértettje, a vádlott pedig egyik fiatal kolleganője, dr.
Kloszter Antalné volt. A per előzménye az a
családi háborúskodás volt, amely Szilágyi Sándorné és férje. Szilágyi
Sándor, ugyancsak
egyetemi tisztviselő között dult. Szilágví Sándor
felesége ellen válópert adott be és később viselkedése miatt feljelentést tett ellene az egyetem rektoránál. A rektor Szilágyi Sándorné ellen fegyelmit pótló vizsgálatot rendelt el és a
vizsgálat lefolytatásával az egyik tisztviselőt
bizta meg. A fegyelmi biztos a férj panasza
ügyében kihallgatásokat eszközölt, kihallgatta
Szilágyiné hivatalbeli kollégáit, többek között
dr. Kloszter Antalnét is. Kloszterné vallomásában azi mondotta, hogy tudomása szerint
Szilágyinét erkölcsi kifogás alá esó viselkedése
miatt \7, egyik tisztviselő felesége kiutasitotta
társaságából.

OKÖNYV

OLCSÓ KöLCSöNDIJ,

állandó gyarapodás,
figyelmes kiszolgálás:

'DÉLMAGYARORSZÁG KÖLCSÖNKÖNYVTÁR.
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meg is történik a szobrok költöztetése.
Többen figyel meziették már a kulturugyosztálvt, hogy a Gizella-téri Rákóczi-szobor lovának oldalán nagyobb horpadás látható, amely
valószínűleg akkor keletkezett amikor a szobrot a Széchenyi-térről u j helyére szállították
át. A szobor sérülését dr. Pálfy József polgármester helyettes maga is megvizsgálta és most
intézkedik a sérülés mielőbbi kijavítása érdekében.

Modell női kalapok,
Velour Soleil nyu'ször minőségben
minden színben
Filckalapok

KnÜfelné!, Kárász n. 5.

már

4 ÖU-161 Alakításokat modellek után vállalunk

43.753 liter tejet osztottak
szét a mult évben a szegény gyermekek között
(A Délmagyarország munkatársától.) Dr. vitéz S z a b ó Géza elnökletével pénteken gyűlés
volt a tejakció ügyében a városházán. Dr. S z an y i István fővegyész beszámolt a tejakció eddigi eredményeiről és az idei akció tervezetét
ismertette. Elmondotta, hogy az elmúlt évben
43.753.4 liter ingyentejet osztottak ki az akció
keretében. Az ingyentejben húsz iskola és huszonnégy óvóda növendékei részesültek. Naponkint 2000—2500 gyermek kapott 106 iskolai
napon át ingyentejct.
— A jövőben — mondotta Szanyi — nem kizárólag pasztőrözött tejet adunk a gyermekeknek, hanem felmelegített tejet is. A gyermekek a 2 deciliter tej mellé egy darab kenyeret
is kapnak.
A gyűlés egyhangúlag elfogadta
Bakó
László indítványát, amely a tejfillérek kőtelező
szedésére vonatkozik. Bakó ugyanis azt indítványozta, hassanak oda, hogy a belügyminiszter rendeletileg kötelezze a színházat és a mozikat a tejfillérek szedésére. Elhatározták, hogy
a gyermekklinikáról eltávozó gyermekek szá, mára is juttatnak bizonyos ideig ingyentejet.

Parkátalakilásokkal
és szoboráthelyezésekkel kezdődik
Jlzz olvasó
az uj ínségmunka-szezon
20.000 pengőbe kerül a Tisza-szobrok művészi elhelyezése — Újszegedre helyezik 61 az Erzsébet-szobrot és a Szabadság-szobrot
(A Délmagyarország
munkatársától.)
Nagyszabású városszépitési terveken dolgozik a népjóléti ügjosz'ály. A kertészetben beosztandó
inségmunkásokkal még az idén rendezni kívánják a városháza előtti Széchenyi-téri parkrészt. hogy ott néhai Klebelsberg Kunó szoborajándékait: a két Tisza-szobrot felállítsák. A
polgármester pénteken meg is Dizta vitéz dr.
Szabó Géza népjóléti tanácsnokot, hogy a térrendezés költségvetését dolgozza ki és tegyen
előkészületeket arra, hogy az ínségmunkások
elvégezhessék ezt a munkát.
Szabó tanácsnok azonnal hozzá is kezdett a
térrendezés költségelőirányzatának összeállításához. A tanácsnok véleménye szerint a városi
kertészet az inségmunkásokkal a Széchenyiteret megtelelően át tudná rendezni, ugy, hogy
e^y-két hónap múlva már felállíthatnák a két
ajandékszobrol. A terv szerint -JZ a bejáróul,
amely a városháza kapu jához vezet, megszűnik
és a két parktükröt összekapcsolják. A középre, ahol most az ut van, kertil a két szobor, betonmedence két oldalára. A medence Közepére
nyolcágú szökőkút készülne és az ártézi kut melegvizét vezetnék el oda. Nyersszámitás szerint a parkrendezés a medence és a szökőkút
20.000 pengőbe kerülne és ennek a költségnek
egyharmadrészét
az inségalap terhére lehetne
elszámolni,

A Tisza-szobrok elhelyezésével együtt több
más szobornak Is megváltoztatnák a Helyét. A
kulturüeyosztály tervbevett»., hogy Erzsébetklrályne szobrát a Stefánia-sétányról áthelyezteti Újszegedre, mert a Stefánián nincs megfelelő háítere ennek a sokak által megcsodált
gyönyörű alkotásnak. Legutóbb lennt |irt Szegeden Ligeti Miklós szobrászművész, az Erzsc-

bet-szobor alkotója és kijelentette, hogy Újszegeden valóban jóbb helye lenne a szobornak,
mert jelenlegi helyén túlságosan eltakarják a
fák és a bokrok. Huszonhat évvel ezelőtt, amikor
itt a szobrot felállították,
még szabad
tisztás
volt ez a parkrész.
A mult vasárnap megmutatták Erzsébet szobrát Stefánia főhercegnőnek, Rudolf írónörökös
egykori feleségének, aki igen éleihünek találta,
de kifogásolta az alkalmas háttér hiányát. Ezek
a többizber. megismételt kifogások érieltékmeg
a kulturügyosztály vezetőjében: dr. Pálfy József polgármestcrhelyettesben azt a szándékot,
hogy az Erzsébet-szobor áthelyezésére javaslatot tegyen a polgármesternek. Dr. Somogyi
Szilveszter polgármester pénteken hozzá is járult a szobor Újszegedre való
áthelyezéséhez
és erre most m á r rövidesen sor is kerül.
Az Erzsébet-szobor ujszegedi helyére nézve
többféle kombináció merült fel. Az egvik szerint a szobrot a Főfasorban, a vigadóvá szemben lévő parktükörben állítják fél, de van egy
másik megoldás is, ame'y szerint a szobor a
Rózsa'igetbe kerülne. Mindkét hely igen alkalmas és" most rövidesen egy bizottság dönti el,
hogy hol állítják fel a szobrot.
Helyet keresnek most a Gizella-téri Szabadság-szobornak is, amelyet az 1849-es szőregi
csata emlékére állítottak fel. Már a Gizella-tér
három év előtti rendezése alkalmával felmerült a s/obor elhelyezésének terve, amelynek
végrehajtására most rövidesen sor kerül. Valószínűleg Újszegeden, a Főfasor bejáratánál
állítják fel.
A szobrok áthelyezéséhez körüibetül kétezer
pengőre volna szükség. Ha elő tudják teremteni valahonnan ezt az összeget, akkor rövidesen

rovata

A Mars-tér rendezése
Tekintetes Szerkesztő nrl A Déhnagyarorstóg
olvasó rovatában „Felsővárosi lakos' aláírással megjelent cikkhez szeretnék hozzászólni.
Nem vagyok ugyan tagja a városrendező bizottságnak, nem is akarok a hivatalnak tanácsot adni, de mégis szükségesnek látom, a
Felsővárosi lakos urat, tévedéseiről felvilágosítani. Szerintem igenis nagy szükség volna
arra, hogy a Mars-teret kikövezzék. Először
azért, mert a város szégyene, hogy szivében,
egy ilyen sártenger legyén, másodszor azért,
mért én, aki exporttal foglalkozom, tudom,
hogy Szeged exportját a Mars-tér kikövezése'
100 százalékkal emelné. Az idén elég szép eredménnyel végződött az export, (körülbelül 100
vagon), pedig csak három cég dolgozott, de többet még mézes madzaggal sem lehetett idecsalni, mert amint mondták, még rendes piac sincs
Szegeden. Lehet, hogy Felsővárosinak kellemesebb volna az ajtón kilépve vásárolni meg
szükségletét, de szerintem nem egy eniher. hanem az összesség könnyebbségét kell nézni. Talán igaz, hogy nincs a városnak elég pénze a
kövezésre, (bár horribilis összeg az, ami helypénz címén befolyik") még akkor is kövezni
kell, ha csak az égyík rész kövezésére telne. A
befektetett összeg pár év alatt megtérül. Eltekintve attól, hogy ezer, meg ezer ember volna
hálás. Szeged város polgármesterének
talán
azok a szegény tanyaiak is szívesebben fízeinék
az adót, az exportunk is fejlődne, a város is
szépülne. Tisztelettel Egy exportőr.

Szenzációs ujdonsá«« ?
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Budapest, Szeged, Debrecen,
Győr és Pécs lesznek az
alsófoku közigazgatási bíróságok székhelyei
(A Délmagyarország munkatársától.) A múltkoriban már megírtuk, hogy a nyilvánosságra
került tervek szerint a kormány az alsófoku
közigazgatási bíróságokat az Ítélőtáblák székhehrem, tehát Budapesten, Szegeden, Debrecenben, Győrött és Pecsett kiván ja felállítaniUjabb információink szerint a budapesti alsóbíróságnál két tanácselnöki állást rendszeresítenek, azonkívül megfelelő számú bírót
fognak beosztani. A vidéki bíróságoknál két tanácselnök és négy bíró fog működni. Az egcsz
országban tehát az alsófoku közigazgatási bíróságoknál tiz tanácselnök s körülbelül huszonot Ítélőbíró lesz.
Az alsóbiróságok bíráinak felerészét az itélőbirák és ennél magasabb rangot viselő birák
közül fogják kiválasztani, a bírói létszám másik felerészét pedig a közigazgatás bármelyik
ágazatának fogalmazási szakán a VII., vagy ennél magasabb fizetési osztályba sorozott állásban legalább ot évet eltöltött tisztviselők közül
fogják kinevezni.
A reformmal kapcsolatban a közigazgatási
bíróságok ügykörét tágítani fogják, több olyan
közigazgatási ügyet fognak a bíróság hatáskörébe utalni, amelyekben eddig véglegesen a
minisztériumok döntöttek.

II szeged—makó-lele—tápéi
ut kiépítése
(A

Détmngyarország

munkatársától.)

Jelezte

a Démagyarörszág. hogy Fabinyi
Tihamér
kereskedelmi miniszter szombaton Szentesre
érkezik, ahonnan Algyőre autózik és megtekinti
a Tiszapartján az épitendő gabonarakodó helyéül szemelt helyet. A miniszter több javaslatbahozott helyet tekint meg, így Hódmézővá- (
sárhelynél és Szentes környékén is, mielőtt
végérvényesen döntene.
A szombat éjszakát a kereskede'mi miniszter
Szentesen tölti Farkas Béla főispán vendégeként, vasárnap reggel pedig Kistelekre utazik
és ott küldöttségeket fogad. A miniszter Kistelekről vasárnap este utazik vissza a fővárosba.
Dr. Somogyi
Szilveszter
polgármestertől
nyert értesülésünk szerint október 29-én Fabínyi miniszter újból lejön a kerületébe és ezúttal a dorozsmai választókat keresi fel. Ebból
az alkalomból a polgármester monstre-küldöttséget oezet hozzá. A küldöttségben Sze«ed, Kis-

kúndorozsma, Makó, Tápé és Püspökiele lakossága képviselteti magát és azt fogják kérni
a kereskedelmi minisztertől, hogy a Szeged—
Makó—Lele és a tápéi utat mielőbb építtesse ki
az állam. Az emiitett városok és községek kereskedelmi és ipari, de mezőgazdasági forgalmának fejlesztése szempontjából is szükség
volna az aránylag nem hosszú ut kiépítésére.
Az érdekeltek ezt már kérték a kormánytól,
most a nagy deputáció ezt a kérelmet kivánja
alátámasztani azzal, hogy személyesen is kéri
a minisztert az ut mielőbbi kiépítésére.

Egyházi mozgalom
a fogyókúrák ellen
Milano, október 20. A fasizmus — mint ismeretes — hadat üzent a nők soványodási hóbortjának és most a mozgalmat az egyház is
támogatja. A gyóntatóatyák utasítást kaptak,
hogy figyelmeztessék a nőket a szószékről és
a gyóntatószékről az erőszakos fogyás kártékony következményeire és elsősorban arra,
hogy asszonyi és anyai magasztos hivatásukat
veszélyeztetik a fogyókurával.

SZEMÜVEGET
legolcsóbban

Ciebmann
háísxexésxnél

— Kelemen

«
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Orsolya. A nap kel 6 óra 27 perckor, nyugszik 5 óra 2 perckor.
Szegeden a gyógyszertárak közül szolgálatol
tartanak: Apró Jenő Kossuth Lajos-sugárut 59.
(telefon 1996), Borbély József Tisza Lajos-körat
20 (telefon 2268), Bulcsu Barna Kálvária-tér 7.
(telefon 3278), Gerle Jenő Klauzál-tér 3. (telefon
1359), Moldván Lajos Újszeged. Vedres-ncca 1.
(telefon 1846), Nagy Gy. örök.: bérlő Takács 1.,
Boldogasszony-sugárut 31. (telefon 2125), Selmeczi
Béla Somogyitelep IX. u. 489. (telefon 3425).

Szombaton délelőtt 10 órakor
lesz a Klebelsberg-gyászmise
a fogadalmi templomban

Gyomor-, bél- és anyagcserebetegségeknél a természetes „ Ferenc József" keserűvíz az emésztőszervek működését hathatósan
előmozdítja s igy megkönnyíti, hogy a tápláló
anyagok a vérbe kerüljenek. Orvosi szakvélemények hangsúlyozzák, hogy a Ferenc József
viz különösen ül5 életmódnál igen hasznos
gyomor- ésbélszabályozó szer. K Ferenc József
keserűvíz gyógyszertárakban, drogériákban és
füszerüzletekben kapható.
b,i

Lesiobb kávé I S 5 W 2
„Debreceni Hél"

Debrecenből jelentik: Debrecen városa az uj
stadion felavatásával kapcsolatban ünnepi
Gróf K l e b e l s b e r g Kuno halálának egyhetet tervez. A nagyszabású ünnepi hét progéves évfordulója alkalmából ma, szombaton
ramját nagyjából már összeállították Valódélelőtt 10 órakor gyászmise lesz a fogadalmi
színű, hogy a debreceni hetet május 28. és jutemplomban. A gyaszmisét dr. G l a t t f e l d e r
nius 3-ika közötti időben rendezik meg. A
Gyula megyéspüspök fogja pontifikálni. A
gyászistentiszteleten a közintézmények képvi- tervek szerint a stadion-avatással egyidejűleg
selői testületileg vesznek részt, a templomban kereskedelmi és ipari kiállításokat, zenés, kula város hatósága és az alkalmazottak is testü- turális ünnepségeket is tartanak. Debrecen renletileg. A gyászmise idejére a városi hivatalok- geteg idegenre számit ebből az alkalomból. A
! ság résztvevői is szerepelban szünet lesz. Szombaton és vasárnap a fo- tornászvilágb;'
gadalmi templom kriptája, ahol gróf Klebels- nek ezen a héten, lenne futballmérkőzés, melyen a Bocskayn kívül egy külföldi és két főberg Kuno nyugszik, egész napon át nyitva
városi csapat venne részt, rendeznek vivó-,
lesz és a közönség megtekintheti.
box- és birkozóversenyeket, díjlovaglásokat,
Vasárnap délután 4 órakor a Dugonics-Tárkatonai játékokat, repülőbemutatást, lövész- és
saság tart emlékülést a városházán, az alábbi
úszóversenyt, ipari, mezőgazdasági, kereskesorrenddel: S z a 1 a y József: elnöki megnyitó,
delmi, kertészeti, baromfikiállitást, postagadr. H u s z t i József: Klebelsberg Kuno, a kullambver senyL A müvészá részben szabadtéri
turpolitikus, P á s z t o r József: A publicista
előadások, gyermekkórusok, hangversenyek szeKlebelsberg. Dr. T o n e l l i Sándor: Klebelsrepelnek.
berg és az alföldi gondolat.
A Debreceni Hét programjának ügyében . a
napokban értekezletet tartottak dr. \ásáry István polgármester elnöklése mellett. Az értekezhet három bizottságot választott. A bizottsátortához, kávéhoz, zsurokra és estégok készítik elő a nagyszabású ünnepség tervelyekre kiváló minőségű pasztőrözött
zetét
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1 pengő 60 fillér a

Központi Tejcsarnok rt.
fióktejcsarnokaiban

330

Az idő
A Szegedi Meteorologiai Obszervatórium jelenti. Szegeden a hőmérő Legmagasabb állása 11.1
C, a legalacsonyabb 8.2 C. A barometer adata nullfokra és tengerszintre redukálva reggel 760.5 mm,
este 762.7 mm. A levegő páratartalma reggel 96.0
százalék, délben 93.0 százalék. A sbM iránya nyogat-délnyugati, erőssége 2—1.
A Meteorologiai Intézet jelenti este 10 órakor: Felhős idő, legfeljebb jelentéktelen esők,
a hőmérséklet változása lényegtelen.
— Kétszázezer pengő kormánysegélyre van
szüksége Bajának a teli inségmunkákhoz. Bajai tudósítónk jelenti: A közelgő tél legégetőbb
problémája az inségmunkálatok tervének keresztülvitele. Dr. B o r b i r ó Ferenc polgármester ugy ezen munkálatok, mint a szellemi szükségmunkák ügyében eljárt Budapesten a kormányhatóságoknál, hogy a város a szükséges
200.000 pengő segélyt megkapja.
— A szociáldemokrata párt közli, hogy vasárnap délelőtt 10 órakor Nagyszéksóson D o b ó
Miklós Nagyszéksós 584. számú házban (volt
vendéglő helyiség), délután 3 órakor Királyhalmán ö r d ö g h János Királyhalom 282. számú
házában (volt vendéglő helyiség) nyilvános
népgyűlést tart, melyen az aktuális politikai és
gazdasági helyzetet L á j e r Dezső ismerteti.
— Téglával fejbeverte haragosát Bajai tudósítónk jelenti: Pénteken délután az Uj-sor 8számú ház előtt B i l i n c z k y Julianna egy
tégladarabbal szóváltás közben fejbeverte régi
haragosát, K o v á c s Istvánt. Az ütés következtében Kovács István eszméletlenül esett össze
ugy, hogy a mentőknek kellett az erősen vérző
embert a közkórházba szállítani. A rendőrség
az eljárást megindította.
x Rubin fotelágy 93 P. Recamáer 125 P-töL

— Kiirtják a be nem jelentett kutyákat A
mindsürübben előfordulo veszett kutyamarások miatt az előljárósági ügyosztály szigorúbb
eljárás megindítására készül áztok ellen, akik
az ebzárlatot nem tartják be. Tervbevették
azt is, hogyha az ebmarások nem szűnnek meg,
akkor abban a kerületben, amelyben a legtöbb
ebmarás előfordult, kivégezteti a hatóság az
összes be nem jelentett kutyákat A Felsővárosi Feketeföldeken legutóbb egy veszett macska mart meg egy kisleányt. A macskát nem sikerült elfogni és most elhatározták azt is, hogy
ha ujabb veszett macskamarás fordul elő a
környéken, akkor irtó hadjárat indul a macskák ell en is.
— Csendes óra a Kálvinista Körben. Szombaton délután 5 órai kezdettel a Szegedi Kálvinista
Kör olvasótermében csendes óra lesz, amelyre a
kör tagjait ezúton i« tisztelettel és szeretettel hivja
az Elnökség. A csendes órát az idén is B a k ó
László lelkész vezeti.

Válik az olasz trónörökös?
Brüsszel, október 20. Ellenőrizhetetlen hirek
szerint U m b e r t o olasz trónörökös el fog
válni feleségétől, M á r i a J ó s é belga királyi
hercegnőtől. Ezek a hirek a brüsszeli sajtóban
határozott formákat öltöttek. A lapok azt irják,
hogy a pápa fel fogja oldani a frigyet. A válás
oka az, hogy az olasz trónörökösné gyermekáldást nem remélhet. Mivel pedig U m b e r t o
trónörökös egyetlen fia az olasz királyi párnak,
a trónörökösödés kérdése bonyodalmakat idézhetne elő.

K á l y h a

és

tűzhely

k i á l l i t á s
VAilGA vasáruházban
Szives tanácsok g a z d a s á g o s tüzelésre.
Az összes typusok szakszerű bemutatása.
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MAK(Jt fHBFK
Fajkakasokat hozatott a makói gazdasági egycs'llct. A földművelésügyi miniszter felhívására a
Makói Gazdasági Egyesölet is részt vesz az állami
baromfi nemesítő akcióban. Az egyesület többszáz
Mhodc Islandi fajkakast hozatott, amelyeket daraonkint r^ypengős áron oszt ki a jelentkező gazdák között. Az állatok szállítási költségét és az
ártöbblctet a földművelésügyi kormány viseli az e
célra szolgáló alap terhére.
A rossz szomszédság vége. J u h á s z Antal
Bethlen-uora 74. szám alatti lakos és szomszédja
S z a b ó Sámuel rossz viszonyban éltek. A rossz
szomszédi viszony pénteken nyilt háborúságban
robbant ki köziattak. Egy összeszól a Ikozás kapcsán
S z a b ó Sátnueüné a lábáról lekapott papuccsal
esett neki J u h á s z Antalnak s fejbeverte. A szomszédverő papucsos amazonnak a férj is segített s
éppen ezért Juhász Antal Szabó Sámuel és neje ellen is súlyos testi sértés vétsége címén tett feljelentést
A járdán biciklizők ellen a nvár folyamán
életbeléptetett szigorított rendőri szabályok meghozták a maguk eredményét s hónapokig nem merült fel panasz a kerékpárosok ellen ezen a címen.
Ugy látszik, a kerékpárosok megelégelték már a
rendet s az ntóbbi napokban egyre több kihágás
törtéint. Pénteken egy járdán kerékpározó fiatalember n Szegedi-uoeáa elütötte K e r e s z t e s Ernő tüzoltóaltiszt leánykáját, aki szerencsére csak
könnyebb sérüléseiket szenvedett. A gázoló kerékpáros ellen az apa feljelentésére megindult az eljárás.
TfAjrfartóst kiállítás a liadiárva házban. A
MANSz égisze alatt rendezett makói háztartási
tanfolyam elméleti záróvizsgája október 22-én,
vasárnap délelőtt 9 órakor lesz az Erzsébet hadlárvaház földszinti nagytermében. A vizsgán az
érdeklődő nagyközönséget szívesen látják s ugyancsak díjtalanul tekintheti meg a közönség a tanfolyam hallgatóinak kézimunkáiból, befőttjeiből,
tészta- ős egv'b házi készítményeiből összeállított
érdekes és szép kiállítást. A kiállítás vasárnap
détatán 5 óráig lesz nyitva.
— Evangélikus egyházi hirek. Október 22-én,
vasárnap délelőtt 11 órakor egyházi közgyűlés a
következő tárgysorozattal: 1. Szavazat főesperesi,
alesperesi és egyházmegyei másodfelügyelői tisztségekre. 2. Két presbiter választása. 3. Határozathozatal a közös temető ügyében. T h o m a y József síremléke, 4. Elnökség indítványa. — Délután
fél 5 órakor az elemi iskolában gyülekezeti bibliaóra. Délután 6 órakor a templomban az Egyetemi Luther Szövetség tagavató ünnepsége. Délirtám 3 órakor Somogyi-telepen Luther-ünnepély.
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Egy jégszekrény. 128 pengő.
Ej$y redőnyös amerikai íróasztal, 120 pengő.
Tizenkétszcmélyes lendamaszk asztalkészlet,
120 pengő.
Egy magyar-perzsa szőnyeg, 120 pengő.
Egy bőrönd, 90 pengő.
Egy alnakka evőkészlet. 90 pengő.
Egy villanyos teafőző, 80 pengő.
Egy sezlon, 60 pengő.
Egy négvrészes zsurasztal, 40 pengő.
Schöberf—Morpheus-pamlagágv, 240 pengő.
Egy kerékpár, német gvártmánv. 240 pengő.
Egy Bonvovszkv-festménv, 250 pengő.
Egy kristálvfiveg dohánvzó készlet. 180 pengő.
Egy Schöberl-fotelágy, 180 pengő.
Egy Aristol-fframofon, német gyártmány,
160 pengő.
Egy télikabát. 160 pengő.
Egy csillár, hatlángn 150 pengő.
Egy férfiöltöny, mérték után, 140 pengő értékben.
Klxdrölafj
nélmarrvarország
Sorsolás
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— Razzia a borbélymühelyekben. Az iparhatóság megkeresésére a hatósági tiszti orvosok közben jöttével nemrég végigrazziázták a
szegedi borbélymühelyeket. Az ellenőrzésből kifolyólag tíz borbéiymester ellen közegészségügyi szabálytalanságok miatt eljárás indul. A
legtöbb helyen kifogásoltók azt az ellenőrök,
hogy a borbélymühely helyisége egészségtelen,
a falai nedvesek és kicsinyek az ablakok. A
borbélymestereket most majd az iparhatóság
kötelezi, hogy a szabálytalanságokat szüntessék meg, ha máskép nem lehet, esetleg
más helyiségbe való átköltözéssel.
— Munkaközvetítés. Munkát kaphat a Hatósági
Munkaközvetítő utján 8 férfi kötszövő, 8 női kötszövő, 8 kötszövő gyári varrólány, 3 cipész, 1 papucsos, 1 magyar szűcs vidékre, 2 csizmadia, 4
hölgyfodrászmő, 2 szabó, 1 szíjgyártó, 2 faesztergályos, 3 késes, 8—10 ügynök.
— Courths-Mahler gyönyörű regényét töretlen
szépségében két kötetben adja olvasóinak a Milliók Könyve legújabb száma.

Ssin&ásc
és Mtíuésxeí

dolga volt, azóta pótlékolások, leszállítások
alaposan
megcsapolták
a
kis
fizetósüelcet
és
esti
előadásra,
mint
nagyon
sokaknak
még,
kívülünk,
vagy
nem, vagy csak nagyon ritkán telik. Tessék elhinni, még ritkábban mozi s egy-egy délutáni
előadás a színházban az egész szórakozásunk.
Ezt most nem lehet a város egyetlen színházának azért veszélyeztetni, mert olcsó délutáni
előadások hétköznap vannak. Hétköznap délután nagyon sokan nem mehetünk színházba.
Aztán az, hogy az utolsó években hétköznap is
van jövedelme a színháznak délutáni előadásokból, szinte fokozza azt a kötelességét, hogy
átmentse a múltból a vasárnap délutáni előadások félhelyárait Még csak azzal lehetne talán érvelni ellenem, hogy az esti helyárak is
alacsonyak. Bizonyára a viszonyok parancsa
folytán. S ezek a viszonyok nem jobbak azokra sem, akik az alacsony esti helyárak ellenére is csak vasárnap délután mehetnek színházba, mert akkor még alacsonyabbak a helyárak s meg lehet takarítani a kapupénzt is.
Soraim szíves közlését megköszönve, vagyok
kiváló tisztelettel (Aláírás).

Ha-moiia hangversenyek

HETT MŰSOR:

Október 28-án, szombaton a Tiszában I. bériét
gyönyörű műsorral

Szombat délután: Mariea grófnő. Filléres helyárakkaL
Szombaton este: Bőregér. A. bérlet 5.
Vasárnap délután: Fehérvári huszárok. Rendes
esti helyárakkal. Délutáni bérlet
Vasárnap este: Kadétszerelem.
Hétfő: Rulett Premierbérlet 6.
Kedden délután: Hét végén jó a szerelem. Filléres helyárakkal.
Kedden este: Rnlett. A bérlet 6.

November 15. P o l d i M i l d n e r , november
2L E. F e u e r m a n n , kisér dr. H e r z Ott&
December 2. Jüan M a n é n, kisér Kósa György.
Docember 7. M y k i s c h a Taras.
10 hangversenyre érvényes bérlet és egyes napi jegyek válthatók a Délmagyarország jegyirodájában és prospektust és felvilágosítást készséggel ad Harmónia, Kárász-ncca 14.

Bőregér
Sokszor hallottuk már a szegedi színházban a
Denevért, vagy Bőregért, vagy amit a fordító
akart, de nem emlékezünk, hogy valamikor is ilyen
nehezen vártuk volna a komédia végét. Megtörtént az a hihetetlennek látszó eset, hogy Strausst,
a valcerek varázslóját sikerült egyszer legyűrni
Mi célja volt vájjon ezzel a direkciónak? Elkalkulálta magát? Kifelejtette matematikai műveleteiből, hogy vannak színpadi müvek, amelyek
szuverén szeszéllyel követelnek művészetet? Nagystílű primadonna nélkül nem lehet nagystílű operetteket előadni, megfelelő személyi készültség
nélkül ne nyúljanak Strausshoz, ne kacérkodjanak a grand-art-al.
P a t k ó s Irma igyekezettel játszott és csengően énekelt, de nem volt az igazi, forróvérű énekesnő, E ö r y Erzsi temperamentumosán mozog,
ügyesen öltözik, jól emlékezünk reá prózai színpadról. J u r i k Ica nem neki való helyen, — de
hogy ugy mondjuk — „hercigen" működött. Far a g ó Panni dekoratív jelenség volt és érdemes
lesz vele foglalkozni. O c s k a y Kornél kedélyes
tenoristája, M á r k u s illuziótkeltő Eisensteinje,
F ü l ö p fogházigazgató]a, C s e i l e Falkeja, H erez eg Frosch-a egészítették ki az előadást, amelyet Beck Miklós vezényelt buzgalommal. A második felvomásban a színpad; diszlet, kellékek, kórusok hatásosan mutattak.

A vasárnap délutáni előadások
helyórai
Tekintetes Szerkesztőség,
ma elmentem a színházba, hogy vasárnap
délutánra jegyet váltsak s arról értesültem,
hogy a vasárnap délutáni előadás jegyeit az
esti előadások belyáraiért árusítják. Ezt az
ellárást sérelmednek tartom a város sokezer
tisztviselő családjának a szempontjából s
most azért fordulok a t. Szerkesztőséghez, tapasztalván. mint régi előfizetőjük, hogy minden igaz ügyért vállalják a szószólást, kereskedjenek a színház igazgatóságát — esetleg a hatóság utján is — meggvőzni arról, hogy
a vasárnap délutáni előadások fél-, esetleg
mérsékelt helyárait a saját érdekében is fenn
kell tartania. Az már kérem régen volt, tek.
szerkesztőség, amikor a tiszlviselőségnek
ió

Prihoda hegediiest

Színházjegyét kényelmesen és gyorsan válthatja meg a Délmagyarország kiadóhivatalában.
Megrendelést telefonon is elfogadunk.
A SZÍNHÁZI IRODA HÍREI
A legnagyobb siker kisérte a „Bőregér" rcprizét. A telt nézőtér gyönyörködött Strauss János
remekmüvének, a „Bőregérnek" reprizében. Mindenütt a legnagyobb elismeréssel nyilatkoznak Sz.
Patkós Irma, Eöry Erzsi, Jurik Ica, Faragó Panni, dr. Ocskay, Márkus, Herczeg, Fülöp és Cselle
művészetéről. Külön sikere van Kőrössy pompás
orosz táncbetétének. * Bőregér mai második előadását nagy érdeklö^es eifizi meg, a jegyeket elővételben vitte el a kozo«ség.
Ma filléres helyárakkal „Marica grófnő". Kálmán Imre világsikerű operettje kerül ma délután
színre, filléres helyárakkal. Ezt az olcsó előadást
mindenkinek meg kell nézni, olyan ragyogó szereposztásban megy. Ének, tánc, és humor váltakoznak egymással és szórakoztatják a közönséget.
Vasárnap délután a „Fehérvári huszárok" várják a színházba a szegedieket. Ennek az Ízig-vérig
magyar operettnek nem mindennapi sikerét a legjobban jellemzi, hogy a vasárnap délutáni előadásra a jegyek csaknem mind elővételben fogytak el.
A Fehérvári huszárok rendes esti helyárakkal
kerül szinre Jurik Ica és Julcsi, Balogh Klári,
Garamy Jolán, Márkus, Kőrössy. Herczeg, Fülöp
és Krémer játszák a főszerepeket.
A békebeli diáklányok és kadétok édes szerelme
elevenedik meg a „Kadétszerelem" cimü remek
operettben, amely uj szereposztásban, uj kiállítással és uj rendezésben vasárnap este kerül színre.
Olvedy Zsoka, nz uj naiv«, hétffín este Fodor
László világsikert aratott uj vígjátékában a „RuIett"-ben mutatkozik be a társulat uj naivája; 01vedy Zsoka. A fiatal művésznő, akinek ez a karrierje rövidesen a fővárosba ível,egyszerre meg
fogja hódítani a közönséget. A „Rulett" többi kitűnő szerepét Tapolczay Erzsi, Kemény László.
Berend István és Fülöp Sándor alakítja. A kacagtató bonyodalmakkal bővelkedő vígjáték hétfőn
premier, kedden A. bérletben kerül szinre.
„Hét végén jó a szerelem". (Weekend) Kedden
délután harsogó nevetéstől tölti be a színház nézőterét Filléres helyárakkal a Hét végén jó a szerelem Weekend) kerül szinre elsőrendű szereposztás1 ~t.
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Sport
n Szeged FC szombaton
reggel utazik Kaposvárra
A Szeged FC a szombat reggeli személyvonattal utazik el Kaposvárra, hogy francia túrája előtt lejátsza a Somogy elleni bajnoki mérkőzését A Szeged FC — mint ismeretes — a
kaposvári mérkőzés után már nem jön vissza
Szegedre, hanem onnan utazik el a túrára. A
kaposvári mérkőzés egyike lesz a Szeged FC
legnehezebb mérkőzéseinek, mert
bármilyen
yenge együttesnek is látszik is a Somogy, ottonáhan komoly játékerőt képvisel. A mérkőzésre a Szeged FC a Nemzeti elleni csapatával áll ki. A Somogy összeállítása a következő:
•Vali — Velez, Joós — Győrffy I., Boros, Foór
— Mészáros, Berecz, Győrffy II., Sófalvy, Murát

S

Uj Játékosokkal frissítik fel
a formáját vesztett UTC-t
A szegedi sportkörökben nagy aggodalommal kísérik az UTC szinte katasztrofális formahanyatlását. A husz éve működő klubot ugylátszik, az idén sportválság fenyegeti. Vasárnapról-vasárnapra a legbiztosabbnak látszó
mérkőzéséit veszti el s bár a vezetőség mindent
elkövetett a hibákat egyelőre nem tudta kiküszöbölni. Az UTC gyenge szereplésére vonatkozólag kérdést intéztünk S zá n t ó Mihályhoz,
az egyesület elnökéhez, aki a következőket
mondotta:
— Az UTC idei gyenge szereplése több játékosunknak a csapatból való kiválására vezethető vissza. A csatársorból három játékos:
K o v á c s , M a r o s á n és Z s e m b e r i I. már
több hete nem játszik. A három játékost a jelenlegi körülmények kőzött pótolni nem tudjuk. Vasárnap ujabb veszteség érte a csapatot
Az MTK—UTC mérkőzést vezető biró kiállította csapatunkból Z s e m b e r i IlI.-at és M o l n á r t , akiket a fegyelmi bizottság eltiltott a
játéktól. Felelősségem teljes tudatában jelentem ki, hogy Zsemberi és Molnár kiállítása kizárólag a mérkőzést vezető biró lelkiállapotára
vezethető vissza.
— Az a körülmény. — mondotta Szántó —,
hogy öt játékost — legalább egyelőre —.elvesztettünk, arra kényszerit bennünket, ho^y
vidékről azonnal igazolható játékosokkal frissítsük fel a csapatot. Ellenkező esetben a legszomorúbb kilátásaink vannak.
Remélni lehet hogy az UTC agilis vezetőségének fáradozásait siker kiséri és csapata ismét egyike lesz a legjobb szegedi együtteseknek.
A KISOK-bajnokság. A KISOK-bajnokság
szombati fordulóján a SzAK-pályán a Kereskekedelmi—Tunyoghy
magángimnázium,
az
SzTK-pályán az Ipar—Főreál, az UTC-pályán
a Pianstagimnázium—Tanítóképző mérkőzést
játszák le. A mérkőzések délután 3 órakor kezdődnek.
A Magyar ökölvívó Szövetség az ökölvivősport fejlesztése érdekében elhatározta, hogy vándor-trénereket küld a vidéki kerületekbe. A szövetség felhívására a déli kerület volt az első, amelyik váodortréner kiküldését kérte és így előreláthatóan a vándortréner Szegeden kezdi meg vidéki kőrútját. A vándortréner 6—8 hétig fogja a
szegedi boxolökat trenírozni.
Csirsely, az Előre válogatott haltja Nyitrára
távozott Csicselyvel most már hatra szaporodott
azoknak az El őr e-játékosoknak a száma, akik a
felvidéki városok csapataiban helyezkedtek eJ.
Kabos, a kardvivó Enrópabejnok a Tisza IVCbrfH az UTE-be lépett
Saabó, a SzVSE boxolója rósztvesz az NSG lengyelországi túráján, ahol a nehézsúlyban fogja a
magyar színeket képviselni. A tura november 3-án
kezdődik és négy mérkőzésből áll.
A vasárnapi amatőrforduló. A magyar—osztrák válogatott mérkőzés miatt csak öt mérkőzés lesz a szegedi alosztályban, ebből Szegeden
három mérkőzést rendeznek meg. A SzAK-pályán a SzAK—CsAK, a Lóverseny téri pályán
az MTE-SzTE, az SzTK-pályán az SzTK-MAK
mérkőzés kerül eldöntésre. A KTK—HMTEmérkőzést Kiskunfélegyházán, a KTE—Vasutas mérkőzést Kecskeméten rendezik meg.
— Színházjegyét kényelmesen és gyorsan
válthatja meg a Délmagyarország kiadóhivataléban. Megrendelést telefonon is elfogadunk.
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Meazza le»® mégis a centere az olasz válogatottnak, mert a Trevisóban megtartott nagytréningen jól játszott.
Nemzeti—Attila ligabajnoki ós TTjpest—Hungária vegyes—Ripensia barátságos mérkőzés lesz
Szombaton Budapesten.
Mester (BEAC) lesz az amatőrválogatott jobbhátvédje az osztrákok ellen a lemondott dr. K ar á c s o n y i helyett.

Téli

burgonya

szükségletét
NAGY
ALBERT

fedezze

Valéria-téri üzletében, ahol rőzsabur«
gonyát 5 - 6 p e n g ő é r t , f e h é r e t 4 - 5 pengőért kaphat mázsánként ingyen hazaszállítva.

A D é i t n a g y a r o r a x ú g

LYTTON

r e g é n y e

STRACHEY

VIKTORIA

KIRÁLYNŐ

FORDÍTOTTA: SZINNAI TIVADAR
49
Zord elvek egy huszonegyéves fiatalember
számára. De Stockmar ismerte Albertet. Tudta, hogy lelke mélyén olyan hurok rejtőznek,
melyek éppen akkor adnak visszhangot, ha
emberfölöttit kivannak tőle. Albert nagyot
sóhajtott, de habozás nélkül követte lelki vezére parancsait. „Szeretet, Becsület, Igazság:
erre a három csillagra függessze pillantását,"
folytatta Stockmar. „Lesznek ferde gondolkodású, nemesebb érzéseket nélkülöző emberek, akik nem tudják megérteni Fenségedet;
akik nem is sejtik, hogy Fenséged valójában
kicsoda — vagy legalább is kicsoda lehet
még; befeketítik a világ előtt is; de ne törődjék velük, csak annyiban, hogy szemét nyitva
tartsa és annál jobban vigyázzon magára! Azt
akarom, hogy az én hercegem melegszívű,
nemeslelkü, nagy ember legyen és fejlessze
ki magában mindazt, ami az emberi természetben szép és magasztos."
Nemsokára nagy dolgok következtek, lljra
választás volt, melynek eredménye kikerülhetetlenné tette, hogy a kormányt a Torypárt vegye át. A királynő éppen olyan kevéssé szerette őket, mint azelőtt; de az Alsóházban nagy többségre tettek szert és igy lehetetlen volt mellőzni őket. Lord Melbourne is
belátta, hogy bele kell törődni és mindent elkövetett, hogy a kormánycsere súrlódás nélkül menjen végbe. Hozzájárult ahhoz, hogy
Albert — Anson közvetítésével — tárgyalásokba bocsájtkozzék Sir Róbert Peellel. Amikor a Tory-párt elfogadta azt a törvényjavaslatot, mely Albertet kormányzóvá jelölte, bizonyos közeledés élh be Albert és a Torypárt között; ez nagyon megkönnyítette a tárgyalásokat. Titkos megbeszélések hosszú sora után sikerűit egyezséget létesíteni a királyi hálószoba hölgyeinek nehéz és bonyolult
kérdésében. Megállapodtak abban, hogy a
kérdés közjogi részét nem firtatják, viszont a
legfőbb Whig-párti hölgyek visszavonulnak
az udvarból és helyükbe olyanok lépnek, kiket Sir Róbert kijelöl. Tehát a királynő — ha
jogilag nem is — de ténylegesen feladta 1839
évi álláspontját és ez a kérdés nem is került
többé felszínre.
A változás fordulópontot jelentett Albert
politikai pályafutásán. Fontos tárgyalásokat
bíztak rá; ügyesen és tapintatosan teljesítette feladatát; kibékítette a koronát az uj miniszterelnökkel. A vak is látta, hogy nagy
politikai szerep vár rá a jövőben is. Albert sikere Viktóriára nagy hatást gyakorolt. Hálával, elragadtatással gondolt rá — nem ugy,
mint azelőtt." „Az én drága angyalom" irta
Lipótnak, „most igazán nagy szolgálatot tett
nekem. Nagy érdeklődést tanusit a folyó
ügyek iránt, velem érez, résztvesz gondjaimban, de — miként illik — tartózkodik attól,
hogy bármilyen irányban befolyásoljon. Pedig sokat beszélgetünk az aktuális nagy kérdésekről és nem győzöm csodálni helyes ítélőképességét, jóságát, mérsékletét." Viktóriának ezúttal valóban nagy szüksége volt arra a vigaszra és támaszra, amit Albert nyújtott. Lord M. távozott és helyébe Peel lépett.
Viktóriának erőt kellett vennie magán, hogy
szóba tudjon állni uj miniszterelnökével. Ilyen

körülmények közt kivel is beszélhette volna
az ügyeket, ha nem Alberttel?
Stockmar közben visszajött Londonba és
nagy megelégedéssel figyelte az eseményeket. Örült Melbourne bukásának. Most már
— ha minden jól megy — mi sem áll útjában
annak, hogy Albert befolyása érvényesüljön
a közügyekben is. Ha minden jól m e g y . .
de váratlanul bekövetkezett valami, ami
Stockmart nagyon megijesztette.
Amikor
végre ütött a válás órája, Viktória megállapodott Melbourne lorddal, hogy állandó levelezésre lépnek egymással, ha már nem tanácsos sűrűbben találkozniuk. És Melbourne
lord jellembeli gyengesége, következetlensége most nyilvánult csak meg igazán. Amig
hivatalát el nem hagyta, kifogástalanul viselkedett Peellel szemben. Mindent elkövetett,
hogy a kormányváltozás simán menjen végbe. Sőt megtette azt is, hogy magánúton,
közvetve tanácsokat adott győztes utódjának, útbaigazítást arra, hogyan nyerhetné
meg a királyné jóindulatát. De mihelyt kiadta
kezéből a hatalmat, Melbourne nagylelkűsége csődöt mondott. Nem tudta elviselni azt
a gondolatot, hogy kiváltságos helyzete megszűnt és nem tölthet többé napról-napra néhány órát a királynő társaságában; hogy nem
sütkérezhetik többé a hatalom ormán, nem
duruzsolhat meghitt módon Viktória mellett;
aki annyi éven át szinte becézgette és kényeztette. Elfelejtette igéretét — hogy leveleiben tapintatos ós tartózkodó lesz. Beleszólt
a közügyekbe, mindenféle tanácsokat adott a
királynőnek, még személyi ügyekben, a kinevezések tekintetében is. így például nagyon dicsérte leveleiben Heytesbury lordot;
tehetséges ember, kitűnően betöltené a bécsi
követ állását. Egy héttel rá Viktória levelet
irt a külügyminszternek és figyelmébe ajánlotta Heytesbury lordot; tehetséges ember,
alkalmas arra, hogy valami fontos diplomáciai küldetést bízzanak reá.
(Folyt, köv.)

S z e g e d , Csekonics* és Kiss«ucca sarok
ÉLELMISZEREK:
1 kg staniolos trappista sajt
i—58
6 drb csomagolt romadur sajt
—.98
30 dkg csemege dióbél
i—.88
1 kg blokksajt
—*9t8
FÉRFI D I V A T :
Dupla férfigallér divatos fazonban
—.3fi
2 pár bolyhos meleg sokni
—.98
1 pár belül bolyhos trikókeztyü
P 1.28
Flanell divat íérfi ing
P 2.68
HAZTARTASI PAPÍRÁRU:
í méter papirszőnyeg 1 méter széles —.24
50 drb kerek torta papír
—.24
40 drb papír tálca
—.24
E IIETI SLÁGER CIKKÜNK :
Színes „Flepzsek" pudertartó fém berakással
P 1-58

TO

O t I

M a

r, y

a p r

r? ^ /

a

1933 október 2T.

g

A Délmagyarország takarékossági akciója
Asztalos: Üveges András, Deák Ferenc n. 25a
Schwartz Adoll. Csongrádl-sugárut 10. Ábrahám
asztalosmester. Puskás-u. 20., Györgyi József Szent
István-tér 7.
Antók, felszerelések, guramt. olaj: Markovim
Szilárd. Tisza Lajos körút 44. (Benzinből 2%)
— ^Arnnka" hölgyfodrászflzlet Apponyi Albtrtneea 83.
Bádogos: Wottreng János, Feketesas n.
Borkereskedők: Ftscher Jenő. Béke n. 8 Wolf
Miksa, Horthv Miklós u. 16
Bőrönd: Laeher József, Kárász ncca. Szegszárdy. Kárász ncca 14.
Bntor: Róth Hajlított Fabutorgyár, Mars tér 13.
Cipők: Alföldi Cipőipari rt, Kelemen u 11
Belvárosi Clnőtlzlet. Széchenvl tér 11 Colnmhla
Clpőraktár, Aradi u 8. Központi Clpőflzlet. Tisza
Lajos kőrút 36 „EUt" Cipőáruház, Széchenvl tér
Rnsz Péter cinész. Iskola ucca 23. Polgár nenrlk.
Valéria tér 12.
Divatáru és kötöttáru: Febércégtáblás Boros
Miksa, Széchenyi-tér. Fispher és Pártos. Kárászu. 1. Lumpéi és Hegvl, Pficpőkbazár Lnsztie Imre
Széchenvl tér 2a Pollák Testvérek, Széchenvl tér
17 és Csekonics n 6 (GFB harisnyák kivéve.)
Drogéria: Vajda Tmre és Társa. Kárász ucca.
Fehérnemű és kelengye: Csonka György Jenő
Klauzál-tér 9.
Fényképészek: Rnfkl és Vltkay, Kárász u. 15
Festék: Tamássy Gyula, Valéria tér. Szabó István. Kálvin tér 2Gnlitzer Tsrnátz ntóda, Tisza Laio<= körút 36. Hlrth M.. Széchenvl tér 8.
Férfiruha: Rlan Ignácz, Kelemen u. 5. Földes
Izsó. Klauzál tér.
Gépjavitómflholy: FHschmann Gábor, Kálvária
ucca 4.

ITangszer: Steiner Tibor, Kelemen n 7.
Hölgyfodrász:
Qoftmanné utóda,
Hid-u. 1.
Aranka hölgyfodrász, Apponyi Albert-tL
illatszertár: Gáspár Gyula, Széchenyi tér 7.
Irodaberendezés: Wirth és Rengey. Széchenyi
tér 5. (2 és fél %.)
Jégszekrény, vizvezetékszerelés: Fekete Nándor,
Kossuth Lajos sugárut 18.
Kárpitos: Ráez Ferenc. Korona ucca 4. v. 8üvejrh Dezső, Batthyányi a 2. Szedres! Lajos. Szt
Mihály n. 1.
Kerékpár, varógép, rádió: Déry Ede rt. Kiss
u 3. Kelemen Márton, Kelemen u. 11.
Kézimnnka, himzőanvagok és előrajzolás: Fisoher-kézimnnkabáz. Kölcsey u. 10. Muskátli kézímunkaipar, Kölcsey u. 5.
Képkeretező: Freimann Miksa, Kárász u. 10.
Könyv, papir és írószer: Nemzeti Sajtóvállalat.
Kárász u. Tranb B. és Társa, Klauzál tér. Várost
könyvkereskedés, Kárász a. (Tankönyv kivéve.)
Mészáros és hentes: Keresztes Péter, Petőfi S.
sugárút 27. (3%).
Női kalap: Knittcl Konrád, Kárász n. 15. Gartner Ferencné. Gróf Apponyi u. 23. Vilma kalnpszalon. Feketesas u 16.
Női ruha: Miiller Sámuel, Klauzál tér. Blan Andor. Tisza Lajos kőrút 47.
Mosóintézet: Dattyi-moKoda, Takaréktár u. 6.
Optika és, fotócikkek- Llebmann Béla. Kelemen
ucca. Kellner Várton, Kárász u. 3. Sandberg Henrik, Széchenyi tér.
óra, ékszer: Fischer, Klauzál tér 3. Mülhoffer
V„ Széchenyi tér 8 Reich Mór és Fta rt, Kelemen
u 11. Rosenberg Bél«, Károlyi u. 1. Bérház. Tóth
József, Kölcsey u (Ezüst étkezőeszkőzők és disztáríTvak

kivéve )

Paprika: Csonka Gergely, Tisza Lajos körút 51.
Rőfösáru: Bihari Ernő. Széthenyi tér
Blau
László, Széchenyi tér. Holtzer 8. és Fiat, Kelemen u 11. Knritrsev Sándor, SzécheiiVi tér Lévai
Henrik. Tisza Lajos körút 39 Dr. Sali?ó és Társa
rt, Károlyi u Szabó L és Társa. Kárász ucca.
Tabár Péter. Kárász ucca 3.
Rövidáru: Fodor Nemzeti Áruház. Kárász u.
Gliieksthal és Társa, Csekonics u. a.
HoMmann
Dezső, Csekoics u. 4 Kertész Áruház. Mikszáth
Kálmán u. 12 Szász Vilmos. Kelemen a 7. Tisza
Áruház, Püspökbazár. Vadász Gézáné O , Tisza
Lajos kőrút Nitsovits István, Gr Apponyi Albert
ucca 27.
Szappan: Vigh Ferenc, Tisza Lajos kőrút 53
Szesz és szörpök: Patzauer. Kölcsey u. 9. Schorr
Ottó. Ko<suth L sugárut 4.
Szűcs: Méhes és Prtvüiszky, Széchenyi tér i.
Szőnyeg Domán Mihály és Fia. Kárász u Linoleumipar. Kárász a
Tarhonya, csőtészta, levestészta: Kardos Jakab,
Károlyi ucca S.
Tüzelőanyag és épületfa: Bach Testvérek rt. Szt
István tér. Brikett: Szenes) Ferenc, Damjanich u.
üridivat: Szász Lajos, Kárász u. 2. Szarvas T.
József, Hid u.
Üvg és edény: Adler Mór. Tisza Lajos körút
38. (3%, a reklámcélra összeállított árucsoportok
kivéve.)
Vegytisztitó: Glöekner J. és Fia, Iskola u. 27.
Glöokner J. és Fia, Károlyi u. 4.
Villany és rádió: Fonyó 8oma, Kölcsey ucca.
Rosner József, Pista Lajos körút 39 Sehönbrunp
I . Báró Jósika u. I
Zománcedény: Kohn Jenő, Tisza Lajos körút 55.

Tótkomlóst liszt a legjobb!
Minden |obb fisszer ás üsztiizlelben kapható! Ftt'erakal: L a m p e l

TÖSSSÚ.G
Budapesti értéktőzsde zárlat Az értéktőzsdén
ma nyugodt irányzattol és bizakodóbb hangulatban indult meg az üzlet. Az ösztönzés teljes hiánya miatt azonban á piac a tőzsdeidő második felében ismét elgyengült. A gyengüléshez a kontremin fedezetlen eladásai is hozzájárultak. Az üzleti forgalom ma is kis terjedelmű volt. A fixkamatozásu papirok piacán az irányzat eleinte barátságos volt. később az árfolyamok a tegnapi nívó alá morzsolódtak le. Magyar Nemzeti Bank
132, Mák. 281, Ganz 9.6, Izzó 274, Jutaipar 13.75,
Szegedi kenderfonógyár 13.5, Győri textilmüvek
50. Az irányzat gyenge.
Zürichi devizazárlat. Páris 20.1975, London
16.50, Newyork 364.00, Brüsszel 71.85, Milánó 27.19,
Madrid 43.20, Amszterdam 208.15, eBrlin 123.10,
Bécs (hív.) 72.54, (sílling) 57.00, Prága 15.33, Belgrád 7.00, Alhén 2.95, Bukarest 3.05.
Magyar Nemzeti Bank hivatalos árfolyamjelentése. Angol font 18.40—18.80, dán kor. 81.80—83.00,
belga 79.16—79.74, cseh korona 16.95—17.07, dinár
7 80-8.30, dollár 400.00-410.00, kanadai dollár
•'180.00—400.oo, svéd korona 91.2o-95.2o, hollandi
forint 232.75-234.15, lengyel zloty 64.35—64.85, leu
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,
89.70-90.70, osztrák schilling 78.50-80.50, svájci
frank 110.70-111.40, francia frank 22.30-22.50.
Budapesti terménytőzsde hivatalos árfolvamai.
Huza tiszai 77 kg-os 7.45—7.70, 78 kg-os 7.55—7.80,
79 kg-os 7.65^-7.90, 80 kg-os 7.75—8.00, jászsági
rejérmegvei, dunántúli, pestvidéki, bácskai 77 kg-os
7.20-7.30. 78 kg-os 7.30-7.40, 79 kg-os 7.40-7.50,
80 kg-os 7.50—7.60. Pestvidéki rozs és egyéb 4.00
—4.20, takarmányárpa I. 6.40—6.60. sörárpa L
10.50-12 00. zrtb I. 7.00-710, tiszántúli tengeri
7 30-7.40, korpa 4.90-5.0o.
Csikágói terménytőzsde zárlat. Irányzat sziíflrd. Ruza decemberre 81.75—fél (79.5—79), májusra 81.5—háromnegyed (81—80 ötnyolcad), juliusra 82.75 (78.75). tengeri 42.25 (41), májusra
48.25 (47.25), juliusra 50 háromnyolcad (49.5). Zab
decemberre 32 (29.75), májusra 34.75 (33), juliusra
32.5 (33). Rozs decemberre 53 egynyolead (50.5—
háromnegyed), májusra 59.75 (57—57.25), juliusra
GO (57.25).
|
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Apróhirdetések
BÚTOROZOTT
1
SZOBÁK v
Belvárosban uccai, csinosan berendezett szoba, fürdőszoba használattal kiadó. „Lépcsőházi különbejárat"
jeligére.
Bútorozott szoba a belvárosban, fürdőszobahasználattal
azonnal,
méltányosan kiadó. —
Érdeklődni
Mikszáth
Kálmán ucca 9, trafikban.

Foglalkozás
Elsürendii

kárpitosmunkák

készítése 6s javitása. —

Szedresf fotelá BT praktikus

oicsó.

Modern tormák szolid ár.
SZEDRES! LAJOS
kárpitos és díszítő, Szent ML.
hAly u. I. Fodor u. sarok. 73

Intelligens, jómegjelenésü
fiatalembert, ki rád i ó kezeléshez ért,
állandó lixtizetéssel, azonnali belépésre felveszek
Markovics Szilárd cég,
Tisza Lajos körút 44. 313

Komoly tisztviselőt

Lépcsőházi különbejáratu, csinosan bútorozott szoba nov. 15-ikére
kiadó. Deák Ferenc u.
24, II. em. 7.

aki gépírásban és a német nyelvben lehetőleg tökéletes, végleges állásba
azonnal lelveszek. Markovics autóüzlet, Tisza Lajos-körut 44.

Különbejáratu bútorozott szoba kapukulcscsal kiadó, Bővebbet
tejosarnokban, Veresács ucca 12.

Ügyes kézileány felvétetik Babinyecz női divatterem Lőw Lipótucca 1.

Úriemberek szép szobát, kívánatra ellátást
is kaphatnak Deák Ferenc ucca 18.

Lakás - Üzlet
Deák Ferenc ucca 22
házban 4 és 3 uccai
szobából álló lakás, sarok üzlethelyiség kis
üzlethelyiség, kapcsolatban nagy szuterénnal kiadó.
Étkezde, kávémérés fel
szereléssel, úgyszintén
lakással, berendezéssel átadó, esetleg darabonként is eladó. —
Vasálya u. 4.

ADAS-VÉTEL

I Házal
I pjrkönnyebbon el
| idhat vagy vehet
ha meghirdeti a

Oélmagyarország

apróhirdetései között
Eladó egy
amerikai
Íróasztal, hármas égőcsillár, egy politúrozott asztal, megtudható
Hattyú drogériában Tisza Lajos körút 38.
Nehéz férfi
átmeneti
kabát eladó. Szentháromság u. 4, II. 5.

Ha r e k e d t ,
vagy meahiilt
CERGELY-féle
kakukfü
cukorkát

szopogasson. Ize kittinő,
hatása biztos A készítőnél- GERGELY gyógyszerésznél kapható, Kossuth
Lajos sugárut és Nagykörút sarok.
ím
Egy kiváló minőségű kevéssé használt

perzsakebát

eladó. KossuthL.sugárut 3

KalyLal

lehetőleg örökégőt, teljesen jó állapotban, keresünk
megvéHelre.
Ajánlatokat „Jól füt"
jeíigére Délmagyarország kiadóhivatalába.

Eladó 3 drb hathónapos süldő. Somogyitelep V. 237. szám.
Kis szalongarnitura eb*
adó Feketesas ucca 15,
I. 4.
Ebédlő lámpa
olcsón
eladó.
Megtekinthető
délelőtt, Bajza ucca 2
II. 10.
Zongora, rövid,
legjobb bécsi gyártmány,
olcsón eladó Kárász iu
6a, II. em, jobbra.
Ajtók, ablakok írógép
autó, mázsák, 3-as páncél szekrény stb. eladó
Uj tér 4.
Uradalmi akác
h a i á b tDilfi
hajóból kimérve mai
szombaton házhoz szál-1
litva a Tiszapartról —Regdon fürdőnél kap-<
ható.
328

HíiSZ HŰLT

Marhahús:

1 kg paprikásnak 60 fii!.
1 , lovoshus
80 •
1 . sütnivaló
tOO •

bútort, ruhát és a
háztartásban telosleges tárgyakat iól
értékesít n

1 kg

apróhirdotésoi utján

Zsírszalonna:

Vínvtl'!sl(0l s ász

Délmagyarorszag

100

,

80

.

Q J L | I . mészáros és
K O I l l hentes, Mikszáth Kálmán ucca 3—5.

m r r e r r e i

flzv. Némethv Szllárdnénál
Csekonics ucca 3.
m i

„Bátorság" jeíigére levél ment. Kérem átvenni.

PCííri
Ki» Csíkalló
u D U I U a Bandi muzsikál.

jeligére levél van a ki
adóban.

disznótoros va- „Anonymus"
Felelős szerkesztő: PASZXOR JOZSEt
Nyomatott a kiadótulajdonos
Délmagjaiország
Hírlap- és Nyomdavállalat Rt könyvnyomdájában:
Felelős üzemvezető: Klein Sándor

