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Képzőművészeti Társulat

turális evacuálását. Képzőművészeti jelentőséget Szegednek Nyilassy Sándor adott. Mit
adott a Képzőművészed Társulat? Tárlatot,
ha jól emlékszünk, tizenöt év alatt egyet rendezett. Arról se tehetett. A gondolat, a megszervezés, az anyag a Szegedi Hété volt. Nem
mutatott volna egészen jól, ha azt hirdették
volna, hogy lesz tárlat is, szegedi festők és
szobrászok munkáit fogják kiállítani s a rendezés munkáját a Filharmonikus Egyesület
vállalta volna. Az azonban, ha a Képzőművészeti Társulaton mult volna, megtörtént volna,
hogy a Szegedi Hét bemutatott volna szegedi tárlatot — Nyilassy nélkül.
Régóta figyelmeztetünk, hogy vessenek
véget a város kulturális leépítésének. A legnagyobb biztosíték persze az lenne, ha végre
elkezdenének egységes kultúrpolitikát inaugurálni. De persze, a városházáról. Erre azonban, sajnos, nagyon kevés remény van. Ta-
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lán valami közgyűlési vagy társadalmi ad hoc
alakulásnak kellene segítségre sietni. Rossz
vezetés felbomlasztotta az ország második
városában a Filharmonikus Egyesületet s a
filharmonikus zene foszlányainak az emléke
is rég elhalványult volna, ha az első szegedi
katona nem lenne ízig-vérig szegedi és müvészrajongó. Kontárkezek hozzánemértése
elszürkitette a moziéletet. Valami keveset —
hol van ez még az elégtől és a muszájtól? —
javult a helyzet a tavalyi állapot szégyenteljes lesülyedlségével szemben. Föl lehet-e
rázni az irányadó köröket Nyilassy Sándor
ravatalánál? Az a Képzőművészeti Társulat,
amely nemcsak a képzőművészettől, hanem a
képzőművészet gyászától is ilyen következetesen távol tud maradni, elvesztette létjogosultságát. De az élete gyökerében megtámadott város föl akar emelkedni. Senki se tartsa
birtokban a munka és alkotás pozícióit.

Meg vagyunk róla győződve, hogy mindenki tudja, tehát képzőművészeti társulati
tagok, sőt vezetők is, hogy a képzőművészeti
társulatoknak nem az a hivatásuk, hogy a
házasságkötések számát, hanem az, hogy az
élet-, fejlődő-viruló- és alkotóképes képzőművészeti egzisztenciák számát szaporítsák.
Lehet, hogy egyesületi alapszabályokban máskép van lefektetve ezeknek a társulásoknak
a célja. Talán szebben megstilizálva. És szabatosabban is. Képzőművészetekhez értő úriember például pont után nem mindig használ nagybetűt, de azt a szót, hogy vezető,
hat futurista festményért se irná le kisbetűvel. Ilyen egészen lényegtelen kis különbségektől eltekintve mégis csak ugyanazt kell
mondani a társulati alapszabálynak, mint az
újságcikknek. Hiába, a képzőművészeti társulatok örök átka, hogy fogíalkozniok kell —
képzőművészettel.
Rosszul állván tehát
képzőmüvészetileg a helyzet, természetes, ha
nem
fogjuk
számonkérni
a
Szegedi
Képzőművészeti Társulattól, hogy mért ovakodott részt kérni és részt venni abban a gyász- A horogUereszlesek titkos gyűlésén letartóztatták gróf Albertit és a delmwehr
ban, amely Nyilassy Sándor koporsója melhárom másik vezéréi
lett szines és széles arányokban nyilatkozott
(Budapesti tudósítónk telefon jelentése.) Bécs- is résztvesznek, a hír azonban kipattant és aa
meg. Végül is van valami igazsága a Képzőművészed Társulatnak. Attól a perctől kezd- ből jelentik: F r e u e n f e l d n é k , a nemzeti osztrák fővárosiban
ve, amelyben kiszenvedett, Nyilassy Sándor szocialisták volt bécsi vezetőjének lakásán a
nagy nyugtalanságot keltett,
péntekre virradó éjszaka titkos összejövetelt
megszűnt festőművész lenni. Egészen bizo- robbantottak szét, amelyen általános meglepemert
a
közvélemény
ebben a tényben annak a
v
nyos, hogy „Hamlet" szószátyár sírásója, ha tésre,
lappangó
gyanúnak
megerősítését látta, hogy
megkérdezték volna, ki ia-fia alussza örök ála Heimwehr is megfertőződött a nemzeti szomát a tölgyfa-koporsó bordái között, azt felelte
résztvett a Heimwehr alsóausztriai
cialista eszmétől.
volna, hogy nem ember az kérem, mert a
vezére, gróf Alberti is.
A keresztény szocialista párt péntek esti ülénémber is ember, hanem férfi, festőművészsén szinte megrökönyödve vettek tudomást gról
A titkos összejövetel résztvevőit, gróf Albertivel
nek se festőművész, mert csak addig volt az együtt államellenes összeesküvéssel gyanúsít- A l b e r t i szerepléséről és még az sem hozotl
a hékomadta, amig a temető árkát testének ják. kihallgatásuk pénteken egész nap folyt a megnyugvást, hogy D o 11 f u s s kancellár kijelentette, közte és a Heimwehr között politia súlyával saját paripái helyett Szent Mihály rendőrségen. A délután folyamán
kai célok és eszközök tekintetében teljes a?
paripái nem lépték át. A Képzőművészeti
egyetértés.
Társulat képzőművészekkel és képzőművémég három Heimwehr-vezért vitÁ Dollfuss-kormány pénteken minisztertatek be a rendőrségre.
szettel foglalkozik. De olyan képzőművészekkel, akrk még tudnak alkotni, adni. Az vi- Minden jel arra mutat, hogy titkos együttmű- nácsot tartott, amely elhatározta, hogy
szont érthető, hogy Nyilassy élete és mun- ködés készült a nemzeti szocialisták és á Heimkormánybiztost állit a köztisztvi-i'
selői kar személyi ügyei intézésékássága, mely az egész magyar képzőművé- wehr szélsőjobboldali szárnya között. Gróf Alnek élére
szetnek is szerves része, a szegedi képzőmű- berti tartományi vezért tisztségétől felfüggeszvészet történetének pedig legdicsőbb fejeze- tették.
és a kormánybiztos munkakörének egyik fonte, nem érdekli a Szegedi Képzőművészeti
tos része lesz az is, hogy ellenőrizze a köztisztA rendőrség előbb titkolni igyekezett, hogy az
Társulatot. Ami a múlté, az történelem. államellenes mozgalomban Heimwehr-vezérek viselők politikai tevékenységét.
Ami
történelem,
az
nem
művészet.
Ami nem művészet, azzal foglalkozzék
más.
Például
a
Dugonics - Társasági
Amely mély gyászának spontán megnyilatkozásából nem csinált titkot. Vagy Herczeg
Ferenc, aki szintén irodalmi berkekből settenkedett a nagy szegedi festő koporsója mellé.
Éles összecsapások
a főbb- és a baloldal
között
— ParlaVagy Petrovics Elek, akinek a képzőművémenti
vizsgálóbizottságot
követelnek
—
Herriot
tiltakozott
szetekhez való némi jussát a Szegedi Képzőa radikális
párt megvádolása
ellen
művészeti Társulat sem vitathatja, akivel
szemben azonban joggal panaszolnák fel tárKétszer is bizalmai
szavazlak
a
Cf>auiemps-kormánynak
sulatbeliek, hogy neki a történelmi részhez is
Páris, január 12. A francia kamara környéC h a u t e m p s miniszterelnök: Az újságírók
van köze.
kén pénteken reggel teljes nyugalom honolt A
nagy többsége teljes függetlenséggel és nagy
Ismételjük: a történtek, illetőleg a mulasz- kamara délelőtti ülésének napirendjén a Stavis- lelkiismeretességgel teljesiti kötelességét.
tottak ellenére sem azt akarjuk firtatni, ky-ügyről szóló interpellációk vitá ja szerepelt.
Y b a r n e g a r a y képviselő ezeket mondothogy mért van az, hogy az egész város gyá- Elsőnek L o c o u 11 radikális szocialista képvi- ta:
Stavisky meghalt és azt akarták velünk elszában ép a Képzőművészeti Társulat nem selő mondotta el interpellációját. Felhívta a
osztozott? Álláspont az is, amely megengedi, kormány figyelmét arra, hogy Franciaország hitetni. hogy öngyilkosságot követett el. A materületén közismert külföldi szélhámosok targam részéről
hogy a kulturával való mélyebb közösségről tózkodnak,
akik visszaélnek a közönség bizaltegyen tanúságot a tápéi kisbiró, mint az a mával. Kérdezte, vájjon a rendőrségnek érde-r
azt hiszem, hogv Staviskyt megszegedi társulat, amelyet nagy urak vezetnek kében állott-e az, hogy Stavisky eltűnjék.
gyilkolták.
s amelyet valamikor, jobb időkben kulturcéR a r i e 11 e kommunista képviselő szerint
Chautemps miniszterelnök a helyéről felálllok hivtak életre. Azonban a z é l e t ne- Stavisky szoros kapcsolatban állott a rendőrség va tiltakozott e kijelentés Hlen.
v é b e n nem szabadna tovább tűrni, hogy vezetőivel és megvásárolta a francia sajtó egyYbarnegaray: A felelőssee nem az alanzavartalanul folytatni lehessen a város kul- részét is.
tas tisztviselőket terheli, hanem a főnököket

Titkos eqyiittmüködés az osztrák nácik
és a szélsőjobboldali Heimwehr között?

Sí avistey-ostrom
a francia
Kamarában
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elsősorban magát a belügyminisztert. Ha a miniszterelnök következetes akar lenni, akkor az

első lépést önmaga ellen kell megtenni.

kötvények

Ugy

érzem, hogy a képviselőház elviselhetetlen légkörben űíesezik a nemzet megvetése közepette
és szuronyok oltalma a l a t t
Yharnegaray ezután kérdést intézett a pénzügyminiszterhez, igaz-«, hogy személyes ismeretségben állott Staviskyval.
B o n n e t pénzügyminiszter: A m i Staviskyval való személyes kapcsolataimat illeti, lehetséges, hogy Strézában vele is, mint annyi más
emberrel találkoztam, de személyesen sohasem
ismertem. Staviskynak a magvar kötvényekkel
tervezet üzelmeit az én közbelépésem révén siIkerült meggátolni.
H e r r i o t , mint a radikális szocialista párt
elnöke és mint a lvoni városi hitelintézet elnöke emelkedett szólásra.
Tiltakozott az ellen, hogy a radikális párt
kétes forrásból kapott támogatást és tiltakozott
az ellen is, hogy a botrányt a baloldal ellen
használnák ki.
,
T a r d i e u a baloldal zajongása közben és
nagy zajban emelkedett szólásra. Azt fejtegette,
hogy

L a f o n t szocialista képviselő közbeszólt: E
férfiú merészel nekünk erkölcsi prédikációt
tartani? (Élénk taps a baloldalon.)
Este fél 8 óra tájban az ülést félbeszakították.
Az éjszakai órákban befejezték a*
interpellációk vitáját

radt összegét a közeli napokban fogja szétoszd
tani az intézőbizottság azok.között, akiknek at
kérvényét most nem tárgyalták. Az intézőbn
zottság határozatáról a kérelmezőket a kamara
r ö v i d ' w n belül értesiti.
) n r

Q kereskedők és az adóreform

és nemsokára sor került a döntő szavazásra/
Amikor a jobboldal előterjesztette napirendi '
(A Délmagyarország munkatársától.) A k e i
indítványát, Chautemps miniszterelnök felvereskedők akciójának eredményeképen a közel-i
tette a bizalmi kérdést.
mult napokban rendelet jelent meg az a d ó h á U
ralékok kedvezményes törlesztéséről. A Sze-(
A kamara 360 szavazattal 229 ellen
gedi Kereskedők Szövetsége az OMKE felkéré-»
Chautemps mellett szavazott
sére figyelemmel fogja kísérni a kereskedők-}
nek adandó részletfizetési kedvezményeket és
Ezután H e r r i o t
javaslatáról
szavaztak,
amely bizalmat kivánt nyilvánitani a kor- h a a részletfizetések körül panasz merülne fel,
azt a szövetség haladéktalanul megkísérli or-t
mánynak. Ezt a javaslatot «176 szavazattal fovosolni.
,
adták el 205 ellen. Az ülés tehát a kormány
étszeres győzelmével végződött
A kereskedők szövetsége kedden este az adó-»
reform ügyében nagytanácsi értekezletet t a r t
Az értekezleten megállapítják, hogy a keres-t
Royalisták véres botránya
kedelemnek milyen sérelmei vannak az adó-i
Versafllesben
rendelkezésekkel kapcsolatban. Kereskedők kö-t
rében könnyebben elintézhető sérelemnek te-i
Páris, január 12. A radikális szocialisták versaillesi gyűlésén mintegy 60 royalista a terem- kintik a kővetkezőket:
1. Az általános forgalmiadónál a fázisrend-t
be tódult és székekkel." asztallábakkal ütniparfamentf vizsgálóbizottságokat
szerre való haladéktalan és valamennyi áru^
verni kezdte a jelenlevőket A csillárokat is lecikkre, munkateljesítményre kiterjedő átté->
szaggatták a mennyezetről és beverték a tükleefl kiküldeni. Franciaországban
bizonyos
rést
.)
röket. A termet a rendőrség üritette ki. Mintkapcsolatok létesültek a pénzügyi szélhámossá2. az ügynökök és bizományosok forgalmiegy 20 sebesültet a versaillcsi kórházba vittek.
gok és a politikai élet között
adókötelezettségének megszűntetését,
3. a fénvüzési forgalmiadó eltörlését
4. az általános kereseti adónál a kereskedők
által vezetett megbizható könyveknek az adótartozás alapjául való elfogadását, a becslésszerfl adókivetések megszüntetését, továbbá nz
adózó által fizetett egyenesadóknak a kereseti
adó alapjából való levonását
5. az adófelszólamlási bizottságok" megrefor-t
málását,
6. a kincstár képviselőjének az adófelszólann
M ó d o s í t j á k az egyetemi t ö r v é n y t : a d i á k o k n a k tilos
lási
bizottság zárt üléséről való kirekesztését
a p o l i t i k a i szervezkedés
7. végül azt kívánják, hogy minden adózónak
csak egyetlenegy adószámlája legyen, amelyen
(Biwfanesrt tnflósitónk telefon jelentése.) Buszélsőséges mozgalmaktól, a középiskolák felsővalamennyi adókivetést és befizetést nyilvánkarestből jelentik: A Tatarescu'-kormány pénosztályaiban és az egyetemen kötelezővé teszik
tcirtuTicilc.
az előkészítő katonai "kiképzést Az igazságügyeken este rendkívül erélyes rendszabálvokat
A Kereskedők Szövetsége legközelebbi ülésftí
latározott el a szélsőséges mozgalom letörésére. miniszter utasítást kapott, hogy dolgozza ki az
A minisztertanács kimondotta, hogy módosítja állam hatályosabb védelméről szóló törvényter- eaelcről a kívánságokról tárgyalnak, az OMKE
a jövő héten az adóreform ügyében országos ér-í
vezetet awvslyet nyomban a parlament
első
az egyetemi törvényt és megtilt ja áz egyetemi
tekezletet tart.
—
ifjúságnak, hogy résztvehessen politikai szer- ülésén beterjesztenék.
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A Tatareseu-kormány
erélyes intézkedései
a szélsőségek ellen
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Hem engedték be Csehszlovákiába az osztrák horogkereszleseket
A magyar haláron tizenegy n&dt letartóztatlak
Soproni, január TL Jelentette a Délmagyarország, hogy a Magyarországra menekült osztrák
nácik vezérét M a t e r n a Ernőt a rendőrhatóság Magyarország területének azonnali elhagyására utasította. Materna 18 társával együtt
pénteken Csornán és Oroszváron át Csehszlovákiába utazott hogy onnan
Németországba

men jen.

M^g 90 menekült tartózkodik Magyarországon, de ezeknek egyrésze rövidesen visszatér
Ausztriába, más részük pedig Németország felé
»eszi ú t j á t Az ügyben G ö m b ö s Gyula mi-

niszterelnök pénteken hosszasan tárgyalt Ker e s z t e s-F í s c h e r Ferenc belügyminiszterrel.
Pozsonyból jelentik: A cseh útlevélhatóságok
Pozsonyligetfalunál feltartóztattak osztrák útlevéllel rendelkező 14 utast akik Magyarország
felől jövő vonattal érkeztek és megtagadták
tőlük a köztársaság területére való belépést
Három utas elhatározta, hogy Ausztriába megy,
a többi visszatért Magyarország területére. Ezt
a 11 embert amikor átlépte a h a t á r t a magyar

határrendőrség letartóztatta.

Kilenc kereskedj harminckilenc iparos kérelmét elutasítottak — A legnagyobb kfflcsOn 200, a legkisebb — 25 pengő

A kiskereskedők után a kisiiwrftsoK kölcsön-

igényeit bírálta el az intézőbizottság. 104 kisiparos folyamodott kölcsönért közülük 45 kisiparos részére szavaztak meg k.dcsnnt. 39 kérelmet elutasított a bizottság, 20 kérelem felett nem határoztak, mert nrxn voltak szabályszerűek. A szabályszerűtlen kérvények benyújtóit felhívják a hiányok pótlására. Negyvenöt
kisiparos részére összesen 0666 pengő kölcsönt
szavaztak meg, két iparos 2ó pengő kölcsönt
kapott, a többiek 50 pengőtől 150 pengőig terjedő kölcsönt kapnak.
A tizezerpengős kölcsönakcíS
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F o g l a l k o z i k :
T
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Színház«*
Mozival
Müvószettet
Sporttal

Társadalmi élettel, poffifkával
Szeged egyeden mindent felölelő riportlapja —
Friss, érdekes, aktuális, nivós!
K a p h a t ó i

17 kiskereskedő és 45 kisiparos
kap akciókölcsönt

(A Délmagynrország munkatársától.) Pénteken délelőtt bírálták el a kereskedelmi és iparkamarában a kisipari és kiskereskedői kőlcsönakcióra beérkezett kérvényeket Először a kereskedők részéről benyújtott kérelmeket intézték el. 26 kiskereskedő kért kölcsönt, tizenhét
kiskereskedő kérelmét kedvezően intézték el.
A kölcsönök összege 50 pengőtói 100 pengőig
terjed, egy kiskereskedő 200 pengő kölcsönt leápolt. A Kereskedők részére megszavazott kölpsön összege 1450 pengő.

$zege

még fennma-^

a szinháxban, mozikban, rikkanosoknál, elárusítóknál

l | y a i sxáiw ára
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ntlér

Előfizetéseket elfogad

a Dőlmagyarország kiadóhivatala I

Köszönef ny 11 véni lás
Mindazoknak, kik felejthetetlen jó édes
anyánk özv BANYAY FERENCNÉ sz.
Borbándy Lidia temetésén megjelentek,
részvétükkel és virágaikkal mélységes
fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek, fogadják ezúton hálás köszönetünket.
BANYAY-CSALAD

DÉL'MAGYARORSZAG
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A 30-as diákbizottságot
nem Sehet visszaálltam
Pinteken is rendben folytak a beiratkozások a szegedi egyetemen

A bajtársi vezetők közleménye szerint 20-lg beiratkozási sztrájkot tartanak
(A Délmagyarország munkatársától.) A szegedi egyetemén pénteken is teljesen nyugodt
volt a hangulat, a hallgatók csoportosan keresték fel a questurát, ugy, hogy péntek délig
száznegyvenre emelkedett a beiratkozottak száma. Tegnap azonban olyan hireket terjesztettek, hogy a feloszlatott harmincas bizottság
nem egyezik bele a feloszlatásba és a rektori
határozat hatálytalanítását fogja kérni. Dr.
S z é k i Tibor rektor kijelentette a Délmagyarország munkatársa előtt, hogy a 30-as bizottság feloszlottnak tekinti magát és egváltalán
nincs olyan mozgalom a diákság körében,
amely a feloszlatásra vonatkozó határozat hatálytalanítását akarná kieszközölni. Erről különben a rektor szerint szó sem lehetne,
a harmincas bizottságokat valamennyi egyetemen egyöntetűen
feloszlatták és azokat nem engedik
vissszaállitani.
L i e l i Pál jogszigorló, a harmincas vezérlőbizottság volt vezére a következőket mondotta:
— A harmincas bizottság visszaállítására vodatkozó mozgalomról egyáltalán nem tudok,
ilyen törekvése nincs is a szegedi egyetemi hallgatóságnak. Az ifjúság fegyelmezett és belátja,
hogy nem érdemes felesleges dolgokkal elragadtatnia magát. A hangulat mindenesetre feszült és bár mi mindenképen biztosítani akarjuk a rendet, — folvtatta a bizottság volt veiére —, nem lehetetlen, hogv Szegeden is kirobbanhat valami az ifjúság körében.
— Annvi bizonyos, hogy a szegedi egvetem
hallgatósága visszatartja magát a beiratkozásoktól. Ezideig csupán a tanárképző főiskola
hallgatói iratkoztak he. a mi tudomásunk szerint a rendes egyetemi hallgatók közül nagvon
kevés jelentkezett beiratkozásra. Biztos, hogy
az egyetemi hallgatók többsége arra az álláspontra helvezkedett, hogy bevárja, mi fog történni a többi egvetemen és mindaddig távoltartja magát a beiratkozásoktól.

Baj'ársi enyesüleíi ny;Falkozaí:
20-\n n e t t »ralkoznaU b e
Pénteken éjszaka a félhivatalos Magyar Távirati Iroda szegedi fiókja a bajtársi szövetségek alábbi közleményét adta ki:
„A szegedi egyetemi ifiuság . szövetségekbe
szervezett része, mivel több támadás érte a
szegedi egyetemi ifjúságot, hogy a többi egvetem ifjúságának akciójával nem azonosítja
magát, elhatározta, hogv a helvzet tisztázásáig
— nehogy bárkit is akár anvagi. akár erkölcsi
hátrány érjen — választott vezetőinek további
utasításáig, de legkésőbb 20-ig nem iratkozik
be az egyetemre. Erre az elhatározásra kötelezve érzi macát a többi egvetem if júsága iránt
érzett rokonszenve következtében.
Ezen hivatalos helyről kibocsátott hiradással
szemben kiadott mindennemű információ valótlan — mondja
tovább a közlemény.
Az ifiuság vezetői kötelességüknek érzik annak
közlését is, hogv a szegedi egvetemen a beiratkozások nagv számát az magvarázza, hogv Szegeden az ors/át egvetlen t a n á r k é n t főiskoláiénak hallgatói kötelesek rendkívüli hallgatóként az egyetemre is beiratkozni és beiratkozásuk utolsó határideje január 16-a. A tanárképző főiskola hallgatóinak összlétszáma körülbelül 290. — L i l é i Pál sk.. dr. R e g d o n
László sk., dr. C s a p ó Ferenc sk."

ban valaki bűzbombákat dobott el. A büzbombadobálók annyira mentek vakmerőségükben,
hogv a kveszlura helyiségében és a dékáni hivatalban is eldobtak néhányat. A n g y a l Pál
rektor és dr. K u n ödön dékán azonnal intézkedett, hogy hivatali helyiségekből mindenkit
eltávolítsanak.

2150 pengőt vittek el az irodából
(A

Délmnnyarország

munkatársától.)

Pei:

tekre virradóra vakmerő kasszafurást követtek el ismeretlen tettesek a Jprney házban
lévő Agrária Rt. irodájában.
Megfúrták
a
Wertheim-kasszát, ahonnan 2Í50 pengő készpénzt vittek el. A kasszafurást reggel fedezték
fel a tisztviselők. Azonnal értesítették a rendőrséget, ahonnan detektivesoport szállott ki a
helyszínre.
Megállapították, hogy a tettesek valószínűleg
ketten lehettek és a kapu bezárása előtt rejtőzhettek el a házban. Az irodahelyiségbe ugv
j u t o t t a k , h o g y az ajtó

alsó

falábiáját

kiütötték

és az így támadt résen behatoltak az 'rodahelyiségbe. A Wertheim-kassza oldalát befúrták

A sse^edl
Hélfön

ülési

lari

a paprikaszakianács
elnevezés"

(A Délmagyarország munkatársától.) A földmüvelésügyi miniszter hétfőre összehívta a
paprikaszaktanácsot, amelynek ülésére meghívót kapott az érdekelt városok hatósága ís. A
meghívó közli a paprikaszaklanács ülésének
napirendjét, amelyen a minősítés érvényességi
idejének megrövidítése, a paprikaőrlés szabályozása a gabonaőrléssel is foglalkozó malmokban, a kötelező paprikazárolás alsó súlyhatárának leszállitása és
az egységes paprikacinevezés

Budapesttel egyidőben •

í z e i M i szerda

Főszereplők:Rózsahegyi Kálmán, Hajdú
§ Eta, Rubinstein Erna és Szőke Szakát?

egy darabon, azután vésőkkel kifeszítették". Az
egyik trezorba jutottak ilymódon. Itt azonban
értéket nem találtak, de megtalálták a kasszakulcs másolatát. Ennek segítségével kinyitották
a kasszát, melyben 2150 pengő készpénzt találtak. A kasszában lévő iratokat és értékpapírokat érintetlenül hagyták. A betörők valószínűleg megvárták a reggeli kapunyitást és
akkor osontak ki a házból.
A detektívek megállapítása szerint gyakorlott kasszafurók dolgoztak az Agráriánál. Erre vall az is, hogy semmiféle áruló nyomot
nem hagytak maguk után. Valószínűleg gumikesztyűvel dolgoztak, mert ujjlenyomatot sem
találtak. A nyomozás folyik.

paprika

Mo^f

A legújabb magyar film:

Debrecen, január 12. A debreceni egyetemen
pénteken délelőtt kifüggesztették azoknak az
egyetemi hallgatóknak a névsorát, akiket az
egyetemi tanács kizárt az egyetemről. Délelőtt
mintegy kétszázfőnyi diákcsoport gyülekezett
az egyetem előtt, a rendőrség szétoszlatta a tüntetni készülőket.
Illetékes helyen cáfolják azt a hirt, hogy a
debreceni egyetem tanácsa lemondani készülne. Pénteken délben összeült a tanács, amely a
legutóbbi napok eseményeivel foglalkozott.
Pécsi jelentés szerint a diákok nem iratkoznak be az egyetemre. A rektor pénteken hirdetményt tetl közzé, amelyben figyelmezteti a
diákokat, hogy n beiratkozás elmulasztása a
félév elvesztésével jár.

Vakmerő betörők megfúrták
az Agrárja Rt. Wertheim~kasszáját

bevezetésének kérdése szerepel. A paprikazárolás alsó súlyhatárának leszállitása azt jelenti,
hogv ezentúl a kisebb paprikacsomagokat is
az állami plombával zárják le. Szegedet a legérzékenyebben a napirend utolsó pontja érinti, az egységes paprikaelnevezés bevezetése,
amelyre a paprikaszaktanács kívülről kapott
javaslatot, valószínűleg Kalocsáról, vagy valamely más paprikatermelő vidékről. Nagyon
valószínű, hogy ez a kérdés, ha komolyabb
formában szó esne a terv megvalósításáról,
igen éles harcoknak lesz az előidézőié, mert
Szeged panrikatermelő tömegeit szinte létükben támadja meg.
Dr. P á 1 f v József polgármesterhelvettes erről a kérdésről a következőket mondotta a
Délmagyarország munkatársának:
— A paprikaszaktanács hétfői ülését éppen
a napirendjére tűzött elnevezési iavaslat miatt
szegedi szemnontból annyira fontosnak tartom,
Büzbombák a p e s t i egyetemen
hogy azon valószínűleg személyesen résztveszek,
Budapest, január 12. A Pázmány Péter Tude ha elfoglaltságom ebben megakadályozna,
dományegyetemen pénteken délután 1 óra tájakkor gondoskodom róla, ho^v a szegedi érdekek megfelelő kénviselethez jussanak. Ennek a
Mn fállxlK
javaslatnak az elfogadása azt jelentené, hogy a
jövőben a Magvarországon termelt őrölt papI rikn egységes elnevezés alatt kerülne forgalomba,

Széchenyi

A debreceni neíyzeí

a „szegedi paprika" értékes márkát jelentő külön elnevezése megszűnne
és a szegedi paprikát is ugyanazzal a névvel
hoznák forgalomba a külföldi piacokon is, mint
más vidékek paprikatermését.
Szegednek ez ellen a terv ellen a
legerélycscbben tiltakoznia kelL

védelme

„az egységes
ügyében

paprika-

mert nyilvánvaló, hogy a terv megvalósítása
kiszámíthatatlanul súlyos károkat okozna Szegednek, Szeged paprikaexportjának, általában
a szegedi paprikatermelőknek. A „szegedi paprika" ma világmárka. Hosszú évtizedek nehéz
munkájának eredményeképen ismerik az egész
világon a szegedi paprikát, amely hasznos propaganda-eszköz is volt Szeged számára és a2
még ma is. Nagy óceánjáró luxusgőzösök éttermeiben a paprikaszórókon külön felirás
hirdeti, hogy ez az a fűszer, amely ismertté tette Szeged város nevét Az kétségtelen, hogy a
paprika egységes elnevezése Szegeden kivül
minden más.paprikatermelő vidék érdekeit
szolgálná, de kétségtelen az is, hogy
Szegednek jogtalan és méltánytalan károkat okozna.
A" külföld szegedi paprikát vásárol, szegedi
paprikát követel és Szeged erről a kiérdemelt
előnyről nem mondhat le. Különösen az amerikai export szempontjából fontos az, hogv a
szegedi paprika megtartsa külön elnevezését.
Nem Iátok semmifé'c közérdeket, amelv indokolttá tenné ezt a tervezett rangfosztást. Ha más
vidékek is termelnek olvan ió panrikát, mint
Szeged, akkor dolgozzanak ugy, mint ahogvan
Szeged is megdolgozott paprikájának jelenlegi
pozícióiéért. Vériák ki az időt, amikor majd
elérik ugyanezt a pozíciót. De
Szeged rovására méltánytalan lenne meg nem érdemelt előnyhöz
juttatni az idegen érdekeltséseket.
A terv rendkívül sulvos sérelmet jelentene a
szegedi érdekeltségek számára, éppen ezért ellene a legerélvesebben sikra kell szállnunk és
síkra is szállunk.
Elmondotta még a polgármesterhelvettes,
hogv a szegedi paprikát fenyegető u j veszedelemről táiékoztatni fogja B á r á n y i Tibor főispánt is és felkéri, hogv szükség esetén interypn'AI ?on STe"pd érdekében.
R e n d k i v i l i i o l c s ó

á r a k ?
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Az elmúlt évben a legszárazabb hónap február volt, a legtöbb
eső májusban esett
(A

Démagyarország

munkatársától)

Az

?gyetem földra jzi intézetének tanársegéde, Wagner Richárd érdekes kimutatást készitett az
elmúlt esztendő csapadékviszonyairól. A kimutatásból kitűnik, hogy Szegeden az elmúlt
é t csapadékmennyisége meghaladta
az átlagos mereteket. Az év f o l y a m á n 629
milliméter
csapadék hullott
le esd és hó alakjában.
A

csapadék menete rendkvül változatos volt. A
tavaszi hónapokban több, a nyári hónapokban
kevesebb eső volt az átlagnál. Annak ellenére,
hogy nyáron átlagosan kevesebb volt az eső,
még sem alakult ki tartós szárazság, mert a
szárazabb időt mindig megszakította egv-erv
kisebb eső. Az ősz megint sok esőt hozott. A
íqnaquobb

csapadékot

szeptember

tek. Ezen a napon valósággal

21-én

mér-

szakadt

több

órán keresztül az eső és H.2 milliméter csapadék hullott le. Ez az érték azonban mégis ióval kisebb, mint az előző években. Volt olyan
esztendő is, hogy 24 óra alatt 50, 60, sőt 90
milliméter eső esett le.
A mult évben Í40 csapadékos nap volt, ami
azt jelenti, hogy átlag minden hétre 2—3 esős.
vagy havas

nap jutott.

A

Földrajzi

hozzáfüzni még, hogy a Vatikán muzeumai-»
ban, levéltárában, könyvtárában és gyüjtemé-i
nyeiben gyakran jelentkeznek zsidó tudósok
és kutatók. Valamennyit tisztelettel fogadják
és piősegitik tudományos munkásságukat. A
Vatikán semmiféle vonatkozásban nem mutatott antiszemita tendenciát,
sót ellenkezőleg^
XI. Pius volt az első, aki igen erélyes szavakkal bélyegezte meg azt, ami most Néme»or-<
szágban történik...
Paál

Jób.

ORCHIDEA

Intézet

észlelése szerint az egyes hónanokban lehullott csapadék mennyisége a kővetkező volt: január 31.1, február 20.6, március 47.2, április
68.4. május 98.3, junius 57.8. július 24.2, augusztus 44.8. szeptember 41.3, október 85.3, november 61.5, december 48.0 milliméter. Ezek sze-

tavi rózsa, kála és mindennemű
stilizált virág legszebben fillérekért
készül hozott anyagból is

rint a legszárazabb
hónap február volt, a, legnedvesebb pedig május, a m i k o r közel egy cen-

timéternyi eső hullott-le.

Borosnál.

X felsőbányái gazda foszforosmerényleflel,
vádol ¿a meg orvos-vejét

A Z A DO

Zárt tárgyaláson klbéköléssel ért véget az após és a vő harca
(A

Délmagyarország

munkatársától.)

A z eí-

mult év nyarán nsgv izgalmat okozott a rendőrségen Vetró Lajos felsőtanyai földbirtokosnak veie, dr. Tokau Lajos szarvasi gyakorlóarvos ellen tett feljelentése. Vetró azzal vádolta
vejét, hogy merényletet akart elkövetni ellene,
illetve

tanyája

ellen.

A

tanyaépület

ablakán

foszforral telt üveget, vattacsomókat
és csipeszeket talált. Dr. Tokay La jost detektvek hoztáik Szarvasról Szegedre. Kihallgatása fénvt
derített az egész ügy hátterére. Az orvos előadta, hogy évekkel ezelőtt feleségül vette Vetró
Lajos leányát. A klinikát, ahol első tanársegéd
vi>ít, otthagyta és Szarvason rendelőt nyitott.
Felesége évekig tartó betegeskedés után megtett. Apósával már azelőtt sem volt jóviszonvbnn. Vetró közvetlenül a házasságkötés után
elvitte a leápyát tőle és nem is akarta visszaengedni. A haláleset után még jobban elmérgesedett az após és a vő közötti viszony. A hozomány, illetve annak visszafizetése körül elkeseredett harcok keletkeztek. Ezek annyira felőrölték a fiatal orvos idegeit, hogy kétségbeesett lépésre szánta magát. Szarvasról Szegedre utnzott és felkereste apósa tanv^iát. Ar volt

a szándéka, hogy fosrforral
egy
deszkalapra
felírja a következő szöveget:
„Vetró Lajos vigxjázzl Van még Isten az Égben."

Ugy akarta elhelyezni a felírással el1 át ott

táblát, hogy éjjel világítson
és az öreg Vetrót
elrettentse ezzel a továbbiaktól.
D e mert alkal-

mas deszkát nem talált, a foszforral telt üveet otthagyta és hazautazott Szarvasra*. Tudta,

Sfogia, hogy ki volt a látogató. Az orvosi kiogy a címkével

ellátott

üvegről

az öreg t u d n i

hallgatása után elbocsájtották a rendőrségről,
de az eljárás tovább folyt ellene. Az ügyészség a feljelentés alapján közcsend elleni kihágással

és magánlaksértés

vétségével

vádolta.

Pénteken tárgyalta az ügyet dr. Szalay Zoltán
büntetőjárásbiró. A védő, dr. Széli Gyula kérelmére a birőság zárt

tárgyalást

rendelt

el.

A tárgyalás azzal végződött, hogy Vetró Lajos kibékült
vejévél, elejiette a
ványra üldözendő
magánlaksértést

magáninditvádat,
a

közcsend elleni kihágási üdvben pedig a bíróság a jogrenden esett sérelem csekély voltára
vnió tekintettel megszüntette az eljárást.

A rögziíell adók felmondása
Ismeretes, hogy azoknak az adófizetőknek
az adója, akiknek adóalapja bizonyos határon
innen van, nem változik, hanem azt váratlanul
viszik át a kővetkező esztendőre. Ezt nevezik
rögzített adónak. A rögzítés határa az általános
kereseti adónál és jövedelem adónál 10.000 pengő adóalap, a vagyonadónál pedig 250.000 pengő adóalap. A vagyonadó azonban csak akkor
van rögzítve, ha az adófizető a jövedelemadó
szempontjából is a rögzítettek közé tartozik,
mert a két adót egységesen vetik ki.
A rögzített adókat január hónapban írásban
kell az illetékes kir. adóhivatalnál felmondani.
A felmondáshoz mellékelni kell az 1934. évre
vonatkozó adóbevallást is. A bevallás csatolása
nélkül a kérelmet minden vizsgálat nélkül viszsza kell utasítani. Ugyanez a sors vár a január
31-e után benyújtott kérelmekre is. Aki a bevallását mérleg- és eredményszámla alapján
akarja elkészíteni, a bevallás benyújtására legfeljebb egy havi halasztást kaphat. A halasztást 2 pengő okmánvbélveggel ellátott kérvénvben kell kérni. Ezzel kapcsolathan szükségesnek tartjuk, hogy az adóbevallás tekintetében
is némi útbaigazítással szolgáljunk.
A bevallás elkészítésére a legnagyobb gondol
kell fordítani, mert ellentétben a közfelfogással,
az adóbevallásnak az adókivetésnél igen nagy
szerepe van. A kereseti és jövedelem adó megállapításánál az adózó bevallásán kívül a kivető közegek csak igen sovánv adatokkal rendelkeznek s noha a kereseti adó a tárgvi adók
csoportjába tartozik, tárgyi alap bizony nem
igen van. Éppen ezért, ha az adózó olyan bevallást ad. hogy annak alapján tiszta jövedel-i
mét megközelítő pontossággal sem lehet megállapítani. nem számithat arra, hogv adója helyesen és igazságosan lesz megállapítva.

¥ 1 U Á C
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Zsidók a
Szemben a Vatikán-városrésszel, a Tiberius
túlsó partján — » mai Róma Tevere-nek nevezi a történelmi folyót — emelkedik a római zsidók zsinagógája. Első emeletén találkoztam először Prof. Angelo Sacerdoti római
capo-rabbinovai. Sok mindenről beszélgettünk, a tudós pap szívesen válaszolt a kérdéseimre. Beszélgetésünk során megkérdezdeztem:
— A Vatikánban is akadnak zsidók?
— Természetesen. A Vatikánban mindig is
toltak zsidók. Az agg milanói főrabbi, Gr.
Uff. Alessandro di Fano bizalmas barátja
volt a mostani pánának, amikor őt még Retti Achillesnek hívták- És Pius mint régi
barátját fogadta a Vatikánban a milanói főpapot. aki az üldözött német zsidóság érdekében kérte a katolikus egyház fejének támogatását. Közbenjárásának meg is .volt az eredménye.
Tévedés azt hinni, hogy a katolicizmus antiszemita lenne.
— Mindenki tudja Itáliában, hogy a firenzei egyetem jogi fakultásának tudós profeszszora,' Frederico Cameo. a . jogtudománvoik-

Vatikánban
nak egész
jogügyi

Itáliában

tanácsosa

ismert

a pápának.

szaUU-Uihtélye,
Professzor

meo: zsidó. A pápa kívánságára

jogügyi

Ca-

lu-

dasát fokozottabb
mértékben
vette igénybe
a
Vatikán az Itáliával
kötött konkordátum
meg-

szövegezésénél. Nem találok semmi különöset
abban, hogy zsidó vallású szaktekintély jogi
tudását vette igénybe a Vatikán, amikor államjogi szerződést kötött Itáliával.
— A pápa jogügyi tanácsosán kívül még
két zsidó vallású kitűnőségnek van szerepe a
Vatikánban. Ezek: Prof. Lmi della Vita, aki
a római egyetemen a k e ^ i nyelvek profeszszora volt és ezt az állását a vatikáni könyvtár osztályigazgatói

állásával

cserélte

fel.

A

pápa meghívására. Jelenleg a bibliográfiai
osztály vezetője.
— Rajta kívül Levi CAvita Tuglionak, a
világhírű olasz
matematikusnak, a római
egyetem tanárának
van szerepe a Vatikánban. Tudom, hogy Prof. Lévi Cívitat a pápa
nevezte ki a vatikáni akadémia rendes tagjának és jelenleg ő az egyetlen zsidó tagja az
akadémiának. Mindehhez csak azt szeretném^

A bevallási nvomtatvánv rovatai maguk is
szolgálnak útmutatással. Ehhez még a következőket tesszük hozzá. A bevallás minden rovatát és pedig ugy a számszerű elszámolás,
mint a tájékoztató rovatokat egymással teljesen összhangban kell kiállítani. A számszerű
összeállításoknál lehetőleg minden tételt indokolni kell. Az indokolás legyen részletes, úgyhogy abból nyilvánvaló legyen, hogy a kérdéses kiadást telíesiteni kellett. F a a nyomtatványon nincs elég helv. ugv akár külön papiroson is el lehet ezt készíteni és mellékelni a
bevalláshoz.
A becslésektől minden köriilménvek között
tartózkodni kell. Valakinek a keresete, jövedelme olyan speciális körülményektől függ, hogy
becsléssel szinte kizárt dolog a valóságot megközelítő adóalapot megállapítani. Éppen arra
kell törekedni, hogy ne kelljen az adóalapot
becsléssel megállapítani. Igyekezni kell lehetőleg minden tételt bizonyítani s ezért a dokumentumokat gondosan össze kell gyűjteni s
előkészíteni. Az ilyen alapon készült bevallás
eredménye az adóalapban feltétlen mutatkozni
fog s bőségesen fedezi azt a fáradtságot, amit a
bevallás elkészítésére fordított az adófizető.
Hofbauer Artúr.
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Elkeseredés az ínségesek körében Isméi olcsóbb leli
az élelmiszerutalványok 10 deka la teavaj
24
megvonása miatt
10 deka la trappista M A
fillér

(A

Délmagyarország

munkatársától.)

A

Délmagyarország pénteki számában ismertettük azt a polgármesteri határozatot, amely
február elsejétől kezdve uj rendszert léptet
életbe az Ínségesek ellátása terén. A munkaképes Ínségesek eddig csak ugy vehették igénybe a népkonyhai ebédeket, ha megdolgoztak
érte, de a dolgozók minden munkában eltöltött
napon utalványt is kaptak tiz deka szalonnára
és félkiló kenyérre. A polgármester most a
népjóléti tanácsnok javaslatára ugy határozott,
hogy február elsejétől kezdve — megszünteti
az elélmiszer-utalványokat, helyette két dekára emelik fel a népkonyhai ebédek zsírtartalmát
A polgármesteri határozat nagy
irgalmat
és elkeseredést keltett az Ínségesek körében,
akik méltánytalannak tartják a rendszerváltozást, mert a legtöbb inségescsalád heteken át is
eltengődött azokból az élelmiszerekből, amit a
megdolgoztatott családfő utalványok formájában keresett a munkájával

A hangulatra jellemző az a levél, amelyet
az egyik ínséges küldött pénteken a Délmagyarország szerkesztőségebe. Többek között
ezeket irja:
„Szerkesztő ur kérem szépen enged je meg,
hogy lapján keresztül juttassam el ezen pár
sor Írásomat vitéz Szabó Géza tanácsnok úrhoz és az érdekelt urakhoz. Ne akarják megjavítani

a népkonyhát

a mi keserves

nélkülö-

zésünk árán, ez ugy sem lenne háládatos dolog. Mi alaposan
megdolgoztunk
azért
konyháért,
jobban,
mint
megérdemli,

a népmert

hiszen a népkonyhai ebédek táplálóértéke még
akkor is kevés lenne, ha négy deka zsjr jutna
egy-egy ebédadagba.. .Azt hiszem hogy lesz
még

a társadalomnak

szüksége

ránk,

szüksége

lesz még a társadalomnak a m i munkaerőnkre is. Aki az élelmiszerutalványát pálinkára, borra cserélte be, annak nincs szüksége az
inségkonyhárai, az nem is hordja velem együtt
az inség jármát. Tisztelettel: (Aláírás)."

sajt 1 &

fillér

10 deka Is magyar Ajfi

óment, sajt M & S f i l l é r
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Központi
Tejcsarnok rí.
Ilóklelcsornokalban
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Idegenforgalom
A Délmagyarország karácsonyi számában
igen figyelemreméltó cikk jelent meg báró
T u n k 1 Tamástól, amelyre ugy hiszem, érdemes visszatérni, nehogy a felvetett gondolat,
mint annyi más, elkallód jék.

Teljesen igaza van báró Tunklnak abban,
hogy Szeged kereskedőinek üzletmenetét a közönség mesterséges helyhezkötésével nem lehet
megjavítani. Ha a helybeli kereskedők a szegedi közönséget megfelelően nem tudnák kiszolgálni, a vasúti személytarifa semmiféle
megváltoztatásával sem lehet azt meggátolni
abban, hogy szükségleteit az igen távolságra
fekvő Budapesten szerezze be. Már pedig minden egyes, nem szegedi kereskedőnél vett árucikk a helybeli üzletek forgalmát csökkenti és
oda vezet, hogy a kereskedő az eddiginél kisebb választékot tud csak nyújtani és cikkeinek árát az általános rezsi rosszabb arányú
megoszlása folytán az eddiginél magasabban
kell megállapítania.
Darabonként is kapható a
Hogyan kell tehát segítenünk? Mint azt báró
TunkV igen helyesen megállapítja, a forgalom
R
I A d ó
H 1
a t a l á b a n .
emelése, elsősorban pedig az idegenforgalom
fellendítése által. Az idegenforgalom fellendi-i
téséhez kettő szükséges. Először: megfelelően
reklamirozott attrakciók, amelyek az idegent
ideirányitják, másodszor: az idegen kényelmét
és szórakoztatását szolgáló oly intézmények,
amelyek Ittartózkodását kellemessé teszik.
Melyek a mi attrakciónk? A legnagyobb
A jöoő héten megkezatk a tér átalakítását
attrakció kétségkívül a Dóm-tér. A Dóm-tér
feláldozásához senki sem járulna hozzá. A
(A Délmagyarország
munkatársától.)
Hoszországunk legszebb közterei közé tartozik és
szu esztendők óta tartó száműzetés után végre kérdést ugy oldja meg Hammel Dezső főkernyilvánvalóan alkalmas arra, ho^y Magyarormost, ha igaz, előkerülnek azok a művészi szob- tész, hogy a hatalmas hársfát átülteti a Szészág más városainak kirándulóit idevonzza, de
chenyi-tér egyik távolabbi
parktükrébe. Az' a távolabbi nyugatról aligha hoz vendégeket.
rok, Pásztor János szobrászművész remekei,
átültetés elég nehéz feladat de van mód a Legyünk tisztában azzal, nogy az az amerikai,
amelyeket gróf Klebelsberg Kuno ajándékozott
Szegednek és amelyek esztendők óta rejtőznek megoldására. A fókertész bejelentette a polgárakinek eszébe jutna Szegedet meglátogatni, felmesternek, hogy felelősséggel vállalkozik a tétlenül volt már Londonban, Párisban, Müna város sötét anyagraktárában. A szobrok a
szép fa átültetésére, de csak legalább 8 fokos
Tisza szimbólumai. Az egyik az áldásthozó
chenben, Bécsben. Rómában, Velencében, sót
hidegben. A fa ugyanis a nagy hidegben tel- Budapesten is. Mily vonzóerőt tudna rá egy
rizet, a másik a romboló elemet szimbolizálja.
sok évszázados történelmi múlttal nem bíró
jesen érzéketlen, szinte narkotizálja a fagy és
Hivatalosan azzal magyarázzák a hosszú számtér gyakorolni, hogy az utat kevéssé kényelmes
űzetés okát, hogy eddig nem tudtak dönteni el- ' így veszélytelenül áttelepíthetik, ha teljes gyökérzetével együtt ássák ki és viszik át u j he- vasutainkon. vagy rossz utainkon mégis meghelyezésükről, a nem hivatalos magyarázat
tegye. Egv ilyent látványosságok iránt a végviszont az, hogy a szobrok — meztelenek. Sze- lyére.
leiékig elkényeztetett glóbetrotterre egy csino^
rencsére ez a feltevés megdőlt, amit az bizoA tér átalakítási munkálata a jövő héten
nyít, hogy végre mégis sor kerül felállításukra, megkezdődik, az inségmunkák keretében. Kü- san épített szegedi tanya, amelynek az ere«ze
még pedig a város legreprezentatívabb terén, a lön költséget ez a munka nem okoz a város alatt piroslik a száradó paprika, a maga erede-.
tisége és különlegessége által nagyobb vonzóSzéchenyi-téren.
számára, mert a szükséges anyagok egvütt
erőt
gyakorol a Dóm-tér építészeti és szobrávannak,
legfeljebb
az
ártéziviz
elvezetéséhez
A szobrok elhelyezésével kapcsolatban érszati
remekeinél. Arról kell tehát gondoskod->
dekes átalakuláson megy keresztül a. Széche- szükséges csöveket kell beszerezni.
nunk, hogv néhány tiszta, iókarban tartott,
nyi-térnek a városháza előtti része. A térrenkönnven elérhető tanya rendeztessék be az
dezés tervét a mérnöki hivatal a városi keridegenek fogadására, amelyet az idegenek
tészettel közösen készítette el, a terv szombamegtekinthetnek, ahol meg is uzsonnázhatnak
ton délben kerül a kertészeti bizottság elé. A
és ahol a különböző évszakokban a paprika
terv eddig, azoknak a körében, akik megtekinttermelését vagv kikészítését nekik bemutatnák.
(A Délmagyarország
munkatársától.)
Egy
hették, általános tetszésre talált
Magában a városban pedig kedves, magyarosan
süketnéma
napszámos,
Korityák
György
SomoUgy oldották meg a kérdést, hogy a városberendezett halászcsárdák, magyarruhás szegyi-telepi lakos rágalmazás miatt feljelentést mélyzettel és kizárólag magyarosan elkészített
háza előtti parktükröket egyesitik. Ugy a városháza, mint a bérház előtt az épületek szé- tett anyósa, Zsiga Mártonné ellen. Feljelenté- ételekkel kell, hogy az idegen rendelkezésére
lességének megfelelő szélességű parktükör sében elpanaszolta, hogy anyósa uton-utfélen
állianak.
lesz, a kettő között ucca, a városháza és a bér- azzal rágalmazza őt, hogy két gyermekét megGondoskodni kell Móra Ferenc értékes régéház közötti ucca szélességében.A városháza előt- mérgezte. Ez a hireszteles nem felel meg a
szeti gvüjteménvének megfelelő elhelyezéséről
ti parktükröt lesülyesztik olyanformán, mint valóságnak, a gyermekek természetes halállal
és lehetőleg arról is. hogv a feltárási helyeket
ahogyan a Móra-kertet sülyesztették. A park- haltak meg.
Péntek délelőttre dr. Lázár Ferenc járásbiró az idegenek megtekinthessék.
tükör közepén ártézivizzel táplált hármas beFontos általában a város megfelelő kicsinotonmedence lesz, a középső része mélyebb, beidézte a rágalmazással vádolt anyóst. A társitása és szórakozási alkalmak létesitése is. Az
mint a két szélső. A szobrokat a középső me- gyaláson megjelent a vő is. Kiderült, hogy
előbbi felé komoly lépés volt a Boldogasszonydence és a szélső medencék között helyezik Zsigáné leánya, Korityákné is süketnéma, ez°n
el jobb- és baloldalon. A demencék körül sétaút az alapon került össze a fér jével. Zsigáné ta- sugárutnak virágágyakkal való övezése — ami
adta, hogy vejét megrágalmazta volna. Uno- a pályaudvarig kiterjesztendő — és a Kulturlesz fehér padokkal. A parklükör vaskorái tényleg meghaltak, azonban azt soha senki pa^tá előtti park megteremtése. Az utóbbi az
látját mind a négy oldalán megnyit ják és lépelőtt nem állította, hogy veje mérgezte volna
idegenforgalom fellendülésével nagyrészt öncsős lejárat vezet majd a medencék körüli
maga adódik.
sótauthoz. A medencéket tápláló ártéziviz a meg őket.
szobrok bronzhalainak száján keresztül ömlik
A bíró megkísérelte kibékíteni az anyóst és
Egészen egyedülálló, jelentős attrakció volna
a medencékbe.
a vőt, de a süketnéma Korityák tiltakozott a a városon végighúzódó partfürdőnek báró
béke ellen. A bíróság a tárgyalást elnapolta Tunkl által oly helvesen propagált megfelelő
Ennek a szép tervnek a megvalósítását kisés a jövő tárgyalásra számos tanút idézett kiképzése. Egv partfürdő, ameiy egy nagy vááé megnehezíti az a gyönyörű, kereklombu
hársfa, a város egyik legszebb fája, amely meg. Tekintettel arra, hogy a beidézett tanuk ros szivében fekszik, mögötte gyönyörű parkmost a városháza bejáratával szemben áll és legnagyobbrésze süketnéma, a bíróság intézke- kal, újszerű és különös. A Tisza langyos, nyuamely ezen a helyen éppen a művészi parlc- dett, hogy a következő tárgyalásra süketnéina- godtan folyó, örvénymentes vize, — különösen,
Itirkör kőzejűét takarná e l A fa olyan, szép, hoei tobnács ís jelenjen meg.
jfca jíz állati hulláktól, és szennyvizektől meg-
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husz százalék kedvezménnyel
A Széchenyi-téren
állítják fel a Tisza-szobrokat
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tisztítják, — vonzza és hosszabb ittartózkodásra csábítja nz idegent. Már pedig ez a hoszszabb tartózkodás bír a kereskedőre a legnagyobb jelentőséggel. Mérnöki tervek, tudomásom szerint, vannak is már és nehézséget
nem annyira a technikai, mint a financiális
megoldás okoz. Véleményem szerint a legcélszerűbben részvénytársasági keretben lehetne a
kérdést megoldani, amely egyrészt a vezetőség
nagyobb mozgékonyságát, a bürokrácia kizárását és az üzleti szellem érvényesülését eredményezhetné, másrészt lehetővé tenné a város
saját tőkéjének a magántőke érdekeltségével
való helves összekapcsolását. A terv megoldható, amihez azonban szükséges, hogy olyan
energikus és akcióképes férfiak, mint báró
Tunkl, igyekezzenek a gondolatot életrehivni.
Dr. Farkas Gvörgv.
• ••^•••••••••••inMMBHHaHHBRB

A S Z A P P A N csak akkor jó,
Ha rajta van a „ H é p ^ " szó.
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Nyilassy Sándor
végrendelete
(A Délmagyarország
munkatársától)
A tragikus hirtelenséggel elhunyt Nyilassy Sándor
végrendeletét a festőművész lakásán felbontva
találták meg. Tulajdonképen ké* végrendeletet
hagyott hátra, amelyekben intézkedik vagyonáról. Az első 1926-ban kelt és az a tartalma,
hogy mivel adósságainak kifizetése vagyonának legnagyobb részét felemészti, a megmaradt
csekély értéket házvezetőnőjére, Cseresznyés
Juliára hagyja. Végrendelkezését azzal indokolta, hogy Cseresznyés J ú l i a mindenkor hűen
gondját viselte. 1931-ben pótvégrendeletet készített, amelvben kiegészítette öt évvel előbb
irott végrendeletét és végső akaratának végrehajtásával Telbisz György bankigazgatót és
annak fiát, dr. Telbisz Istvánt bizta meg Ezenkívül a pótvégrendelet örökössé teszi dr.
Telbisz Istvánt is. A végrendeletnek erre vonatkozó része ugy szól, hogy dr. Telbisz István
a hagyatékhói
kiválaszthatja
és
magának
megtarthatja
mindazt, amit arra
érdemesnek
ilél
Nyilassy Sándor hagyatéka több befejezett
és befejezetlen festményből, számos vázlatból,
rajzból és akvarellből áll. A vázlatok között
van a gróf Klebelsberg Kuno által megrendelt
második számú triptichonja is. 6—7 befejezett
nagyobb kép van, a befejezetlen nagyobb képek
száma 10—12 darab. Körülbelül 25 kisebb kép
maradt még a műteremben. A hagyatékhoz tartozik a lakás és a műterem bútorzata is. Ezeken kivül semmi más nem maradt Nyilassy
Sándor után.

7954 január 13.

VAN POROSZ S Z E N ~
BACH^AL

Szt. István-lír. Nem kormoz, szagtalan. Kísérelje mee kisebb mennyiséében.
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H i r e l c
Hat idő
A Mefcorologiai Intézet jelenti esle
kor: Megélénkülő délnyugati, m a j d
szél. a Dunántulon már lecsapódások,
esetleg ólmos eső és némi enyhülés.
még nem várható változás.

10 éranyugati
havazás,
Keleten

— Glattfelder püspök látogalása a városházán. Pénteken délelőtt dr. G 1 a 11 f e 1 d e r Gvula püspök meglátogatta hivatalában dr. P á 1 f y
József polgármesterhelyettest, akit megkért arra, hogy az újév alkalmából tolmácsol ja a város tisztikarának jókívánságait. A megyéspüspök ezzel a látogatásával viszonozta a polgármesterhelvettesnek és a város tanácsának újesztendei látogatását.
— Kima P. András halála. Kunszentmártonból jelentik: K u n a P . András országgyűlési
képviselő pénteken hajnalban meghalt. A 69
éves képviselő halálát tüdőgyulladás okozta.
1920-ban mint a Sokorópátkai csoport tagia került be a parlamentbe, amelynek jellegzetes
alakja volt. Az utóbbi időben sokat betegeskedett és már csak ritkán vett részt a parlamenti
életben.
A második filharmonikus hangverseny a Belvárosi Moziban 14-én, vasárnap pontosan 11 órakor kezdődik.
— Nőmunkások gvfi'ése. A szociáldemokrata
párt nőmurkás csoport ia 14-én, vasárnap dél*
után fél 4 órakor a Munkásotthonban (TTétvezér-ucca 9.) taggvülést tart. amelven a nőmozgalom jelentőségét, az aktuális politikai és gazdasági helvzetet E r n s t Sándorné ismerteti.
A második filharmonikns hana-verseny a Belvárost Moziban 14-én, vasárnap pontosan 11 órakor kezdődik.
— Az Országos Frontharcos Szövetség a Vitézi
Renddel és a Hadirokkantak Szövetségével karöltve júliusra nagyszabású emlékünnepélyt készít
elő a világháború kitörésének húszéves évfordulója alkalmából. Az ünnepségre meghívják a külföldi frontharcos szövetségeket is. Külön emlékbélyeg-sorozatot bocsátanak ki.
A második filharmonikus hangverseny a Belvárosi Moziban 14-dn, vasárnap pontosan 11 órakor kezdődik.

A Délma^yarország
uj regénye

— Meghalt egy asszony. N a seb Teréz 66 éves
Séndor-ucca 51. szám alatt lakó magánzónőt pénteken reggel holtan találták szobájában. A rendőrség elrendelte a holttest orvosrendőri felboncolását.

| SELYMET BLAUN4L,s*fea;nY |
Elmezavarában
a kútba ugrott egy apátfalva!
asszony
(A
Délmagyarország
makói
tudósítójától.)
Pént :ken délelőtt öngyilkosság hire verte fel
Apátfalva község nyugalmát. Kardos
Imréné,
Szigeti Rozália 28 eves asszony Kossuth-ucca
386. számú házánál a kútba ugrott és mire a
házbeliek észrevették az öngyilkosságot, a
szerencsétlen asszonyt csak
holtan
tudták
kihúzni a kut öl méter mély
vizéből
Az öngyilkos asszonvhoz elsőnek a községi
körorvost, dr. Pallagi Imrét hivták. aki azonban m á r csak a fulladás következtében beállott
halált
konstatálhatta.
Megállapította az orvosi vizsgálat, hogy az asszony testén külsérelmi nyomok vannak, így a térdén és
a homlokán nagyobb ütődés
okozta
foltok,
amelyek a kutbaugrás alkalmával keletkez'ek.
A vizsgálóbíró az orvosi vizsgálat és a csendőri jelentés alapján igazoltnak találta az öngyilkosság tényét.

A szerencsétlen asszony
öngyilkosságának
okára magyarázatot nyújt az a tény, hogy
hosszabb idő óta agybántalmakban szenvedett,
minden valószínűség szerint
elmezavarában
követte el végzetes tettét. Kardos Imréné m á r
a mult évben hs hasonló módon kísérelt meg
öngyilkosságot, akkor azonban a kútban alig
volt viz és hozzátartozói mindjárt éiiroyetujc.
az öngyilkossági kisérletet
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S z e g e d , Csekonlcs- é s Klss-ucca sarok
„Viktória királynő" cimü regényünk közléTT*ZTARTASI C T K K E K
sét a mai nappal befejeztük. Az angol történe6 drb egyötödös csikós vizes pohár
•— 9í
lem legszínesebb, leggazdagabb korszakáról
—.24
100
drb
30x30-as
damaszt
papírszalvéta
szóló regényünk az olvasóközönség legszélesebb
—.78
Fatálca 42 cm hosszú
rétegeinek nyerte meg tetszését napról-napra
•—.24
16 drb vasporkup
érdeklődve
várták
az
olvasók
a
folytatásokat.
s
(A Délmagyarország
munkatársától)
ÉLELMISZEREK
Vasárnaptól kezdve u j regény jelenik meg a
¡—.24
1 üveg Btto 16 dk fi mustár
/miit év novemberében sorozatos villanykörteDélmagyarország hasábjain. Szerzője fiatal
—.98
t kg 10 csomag kéltojásos levestészta
lopások történtek Szegeden. Ismeretlen tettemagyar irónő: S z e be n Klára, akinek neve igen
•—.24
Fél kg kék mák
sek a házak lépcsőházából kicsavarták a vili—.68
iócséngésü a legújabb magyar irodalomban. A
1 kg szilvalekvár
lanykörtéket és azokkal eltűntek. A károsultak
kitűnő fiatal írónőnek a közelmultban»jelentős
F
A
R
S
A
N
G
I
C
I
K
K
E
K
"
között szerepeltek Wagner Ferenc, dr. Treer
i—.18
sikere volt a szinpadi irodalom terén is. „MákGyermek álarc
József, dr. Cserő Ede," Zöldi Jenő, a Szeged>-.38
virág" cimü vígjátékát a budapesti Kamara
Dominó álarc
Csongrádi Takarék, dr. Holtzer Gyula, özv. dr.
—.18
10 csomag konfetti
Szinliáz mutatta he nagy sikerrel.
Kószó Istvánné, Danner János, Kouff Róbert és
—.12
10 csomag szerpentin
A Délmagyarországban megjelenő u j regé—.14
mások. A tolvajok egyes helyekről 8—10 körPapir
sapka
nye, „Egy leány elindul" egyik legkiválóbb,
.12, —.08
tét is elvittek egyszerre. A rendőrségnek végül
Miniatűr papirsapka
legérdekesebb m u n k á j a a szerzőnek. A regény
sikerült elfogni á tetteseket Mészáros István 19
NOI D I V A T
témája érdekes, újszerű, levegője finom és moéves és Veress Lajos 21 éve9 szegedi napszáRayécsikos műselyem sál szépséghibás —.98
dern, bizonyos, hogy az olvasóközönséget min
Gyapiu sál-sapka garnitúra
—.98
mosok személyében, akik beismerték a lopáden tekintetben érdekelni fogja.
Gyapjú női sapka
-•28> —
sokat. Velük együtt eljárás indult egy egész
A regény vasárnaptól kezdve naponta bő
5 gombolyag stoppoló panrut
— 24
sereg ember ellen orgazdaság vétsége miatt.
foh tatásokban jelenik meg.
A fiatalemberek a körtéket W fillérjével adták el.
Valamennyi vádlott ügyében pénteken ítélkezett a szegedi lörvénvszék V/íd-tanácsa. A
két napszámost 18 rendbeli lopás bűntettével
vádolta az ügyész. Beismerték a lopásokat és
Női k
k éék k é s ffeekkeet tee k a b á t
Doubl nehéz f e l ö l t ő P16
•zt is, hogy a pénzből tartották fenn magugazdagon szőrinézve
P2 3
kat. Előadták, nogy az orgazdasággal vádolFekete télikabát
.
„28
tak nem tudtak a körték lopott voltáról Az orF
i
n
o
m
n
ő
i
k
a
b
á
t
n
e
m
e
s
Bőrkabát .
.
.
„36
gazdasággal vádollak tagadták, hogy ismerték
szőrmézéssel
.
.
,, 6 0
B
o
y
k
a
b
á
t
.
.
„
16
volna a villanykörték eredetét. A bíróság MéNői bunda
» 4 0
Fiuruhák
„ 6
száros Istvánt és Veress Istvánt bűnösnek mondotta ki özletszerü lopásokban és ezért őket
„ 6 5 u n i ó könyvecskék
N * « c meg
Finom
n u t r i e t bunda.
fejenként 10 hónapi
börtönre Ítélte. A többi
érvényesek.
P
150
á r a s liirahafain'-cat! C s i k ó b u n d a
,
vádlottat felmentette a bíróság. Az ítélet )og¿•rrts.
ItfÉlMfcHÉilfjSÉTÉ
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MAKÓI HÍREK

Szerzői esi
Páratlanul érdekes művészi eseményekben lesz
része a szegedi közönségnek január 17-én. Ekkor
tartja együttes szerzői estjét D. D o r m á n d i Ede
budapesti iró és nótakötlő, dr. K á l m á n (K o t HETI MŰSOR:
risz) Zoltán szegedi zeneszerzővel. Budapesten néSzombaton délután: Oeskay brigadéros. Ifjúsá- hány hónap alatt hatalmas népszerűségre tett
szert ez az uj színpadi műfaj. Budapest után Szegi előadás.. Filléres helyárak.
Szombaton este: Csipetke. Bérletszünet. Ked- ged az első magyar város, ahol a szerzők személyesen mutatják be legújabb alkotásaikat.
vezmények érvényesek.
D. D o r m á n d i nevét, az eddig megjelent viVasárnap délután: Csókherccgnő. Délutáni bérdám regényei után ismerik az egész országban:
let Mérsékelt helyárak.
„Az örökösök; Esy ember, akit kitaláltak; Pánik
A második filharmonikus hangverseny a Bel- a felhőkarcolóban; Hacsek a detektív", c. vidám
városi Moziban 14-én, vasárnap pontosan 11 óra- regényei általánosan ismertek. Nagy közönségsikor kezdődik.
kere volt annak idején a „Szép Smith-né" cimü kalandor regényének és a „Dózsa György két élete"
című történelmi munkájának. Legnépszerűbbek
Vidéki színházak
azonban azok a magyar nóták, melyeknek muzsikáját
dr. K á l m á n Zoltán fiatal szegedi zeneszerMiskolc
ző zenésitett meg és amelyeket jannár 17-én C s ezajos és eseményteljes sziniszezonjában nagy si- lényi József, a Nemzeti Színház tagja, a rádiókert aratott legutóbb a két Latabár, akik az Áp- ból országszerte ismert kitűnő magyar dalénekesrilisi vőlegény cimü operettben léptek fel. müvészünk, Utry Anna, a rádió legnépszerűbb
Miskolcról Pécsre mennek s aztán visszamennek énekesnője és Balogh Klári, a szegedi Városi
Miskolcra, hogy a Csipetkében eljátszák vidám sze- Színház gyönyörű primadonnája fognak előadni. A
repüket. Másik érdekessége lesz Miskolcnak, hogy szerzői est külön eseménye lesz, Balogh Klári,
bemutatják a színház kitűnő karmesterének, a sze- mint chanson-énekesnő. <5 fogja végigkonferálni az
gedi születésű Bruekn er-B ethlen Lászlónak egész müs»rt, a gazdag művészi program mellett,
legújabb operettjét, a Két kicsike szobát. Az ope- igen sok ridámság is várja a szegedi hallgatósárettet szombaton este játszák először és főszerep- got. Ez a gazdag program adja a magyarázatát anlői lesznek a nálunk is ismert Major Kató, M i- nak a na jy érdeklődésnek, mely már most f« megsoga László, Barna Anci és Vértess Lajos. nvilvánri a pénztárnál.
Műsorra kerül még a Timosa, Tessék beszállni,
Dubarry, Kabarét is rendez a hét egyik napján a
színház.

és Mítvés&et

Megcsappant a városi adóhivatal forgalma. Közöltük, hogy az ünnepek előtt és az ünnepeket követő napokban nagy forgalmat bonyolított le a városi adóhivatal. Ma már nyoma sincs ennek a forgalomnak. A pénteki hetípiacos napon is alig néhány ember fordult meg a hivatalban. Egyelőre
szünetel a behajtás is. A 250 pengőn alóli adózók
hátralékát hivatalból, az adófizető külön kérelme
nélkül osztják be kamatmentes ötévi törlesztésre,
a nagyobb adózóknak viszont e hó végéig kell nyitatkozniok atekintetben, hogy igénybe akarják-e
venni a rendelettel nekik is biztosított kedvezményeket. A városi adóhivatalban az előkészítő munkálatokon dolgoznak, az adófizetőknek ezt az alkalmat kell felhasználni adósérehneik reparálására
A makói gazdák akciója a helypénzek leszállítása érdekében. A makói gazdasági egyesület a
makói baromfipiac elsorvadásának az okát a tulmagas helypénzekben látja, ezért utasította az
egyesület vezetőségét, hogy a helypénzek leszállítása érdekében forduljon a város képviselőtestületéhez. A gazdák szerint a mai helypénzek nincsenek arányban a
gazdák és
általában a termelők megromlott kereseti
viszonyaival. Hivatkoznak arra, hogy amig
Makón a helybelinek 6 fillért, a vidékinek pedig 14
fillért kell helypénz címén fizetnie egy pár csirke
után, addig a szomszédos Tótkomlós községben a
helybeliek csak négy, a vidékiek pedig 8 fillért fizetnek a baromfiak párja után. A gazdák szerint
ez az oka annak, hogy a tótkomlósi piac méreteiben ma már jóval meghaladja a makói piacot. A
gazdák másik sérelme az volt, hogy a helypénzt
a piacon kívül, a kereskedő udvarában átadott baromfiak után is beszedi a város. Érdeklődtünk az
Pécsett
ügyben a város illetékes ügyosztályában, ahol azt
a felvilágosítást kaptuk, hogy a szabályrendelet a a két Latabár a Bolondóra cimfi operettben lép fel
Ugübb 'uraíárgyalások
gazdáknak ad igazat. Helypénzt valóban csak a három estén át. Bózsahegyl Kálmán a Süt a
napban
vendégszerepel
Bepriz
lesz
Lehár
FeA
Szeged
FC vezetősége legutóbbi ülésén a
piac céljára kijelölt helyen van joga szedni a várenc
szép
operettje,
a
Hercegkisasszony.
téli tura ügyével foglalkozott.
Markovics
rosnak s ezért a külső bevásárlások telepei előtti
Szilárd ügyvezető elnök ismertette a tárgyaláhelypénzszedést már be is szüntette a város s a
sok eddigi eredményét. Két túráról van szó, az
Kecskemét
jövőben a helypénzszedők működése etekintetben
egyik a Szeged FC-Bocskai-Somogy-Attila
csupán annak ellenőrzésére fog szorítkozni, hogy Is eredeti bemutatóra készül. Műsorra tűri egy kombinált, mint „a vidéki válogatott" Franciaa külső bevásárlások nem lépik-e tul vásárlási jo- kecskeméti hadirokkant, Szépknthy Ákos Ka- országba és Svá jcba menne, a másik önálló Szegikat
| rikagyürü cimü népszínművét. Műsoron van az ged FC-tura lenne Északfranciaországban és
Azflsszesdfllőntakat rendbehozatja a város. Előre megfontolt szándékkal.
Északafrikában. A vezetőség hosszas tanácskoPénteken délelőtt tartotta első ülését a város útzás után az önálló tura mellett foglalt állást. Ez
A soproni
ügyi bizottsága. Szabó főmérnök bejelentette, hogy
a tura csak akkor válik véglegessé, ha a kötlea város tervbe vette az összes dülőutak rendbeho- színházban nagy sikert arat Az áprilisi vőlegény velek a vendéglátó egyesületektől megérkezzatalát. Egyelőre 5600 pengő áll erre a célra a Hont Erzsivel és megy még a Zsákbamacska, Du- nek. — T i b o r Lajos, a Szeged FC budapesti
bizottság rendelkezésére. Elsősorban a keresztdü- barry.
képviselője tegnap arról értesitette a vezetősélők jönnek számba, tehát azok a dülőutak, amelyek
get, ho^y a vidéki profiválogatott Prágából két
országutakat kötnek össze. Uj dülőutak nyitását is
mérkőzésre kapott meghívást. A prágai mérNyíregyházán
tervbe vette a bizottság, különösen a gacsibai és
kőzésekre csak abban az esetben kerül sor, ha
ószegedi ut környékén, hogy az utmenti tanyaiak a Magyar Játékszín kezdi meg működését Első a Szeged FC ónálló túrája nem sikerülne.
előadása Botrány a Savoyban lesz.
számára közeli kimenőt biztosítson a müutakra. A
munkálatokat kora tavasszal kezdik meg, megelőKorányi Mátyás, a Szeged FC játékosa etlen
Baján
zőleg még a bizottság tagjai Szabó főmérnökkel
egyesülete
eljárást inditott, mert az egyik
együtt bejárták a határ összes dülöutjaH, hogy a a Magyar Komédia játszik és bemutatja a Pygma- vezetőségi fegyelmi
taggal'
szemben
teletlenül viselkehelyszínen az adott szükségleteknek megfelelően lint, a Tüzmadárt, Aranyfüstöt, Tlmosát és Rád dett. Miután Korányi teljestisz
elégtételt adott, az
módosítsák programjukat. A bizottság ülésén a bizom a feleségemet.
egyesület fegyelmi bizottsága csak megdorgálta a
gazdákat S. Bálint György és Börcsök Bálint képfutballistát. A Szieged FC vezetősége elhatározta,
viselték.
Vásárhelyen
hogy a jövőben teljes mértékben élni fog fegyelmi
A lakás- és tizlefbérváltozísok bejelentése. A vá- a népjóléti hivatal műkedvelő előadást rendez Jó- jogával a renitens játékosokkal szemben.
rosi adóhivatal hirdetménye szerint a bérbeadott tékony célra és előadja Hunyadi Sándor darabját,
A „SzAK-törss" szombat estére tervezett tárbérjövedelmében beállott változásokat minden év a Feketeszáru cseresznyét.
sasvacsorája közbejött akadályok miatt elmarad.
május 20-ig tartoznak a háztulajdonosok a városi
Az SzTK—ASE fúzió. Az SzTK választmánya
adóhivatalnál bejelenteni, amely esetben az év mátegnap ülést tartott, amelynek legfontosabb tárA
színházi
iroda
hirei
sodik felére kivetett házadót megfelelően helyesgya az ASE—SzTK fúzió ügye volt. A választmány
bítik.
„Oeskay brigadéros" ma délután filléres hely- elfogadta a fúzió tervét és elhatározta, hogy az
árakkal, ifjúsági előadás parádés szereposztásban. ASE rendkívüli közgyűlésen képviselteti magát —
A védett birtokosok jogát és kötelességeiről vaAz SzTK és az ASE közös beadvánnyal fordult a
A „Csipetke" egyre fokozódó siker!
sárnap délelőtt fél 11 órai kezdettel a Makói GazDLASz tanácsához, amelyben közösen kérték, hogy
A
közönség
véleménye:
„Csipetké"-nét
vidádasági Egyesületben előadás lesz.
mabb, kedvesebb, fordulatosabb, szebb ktállitásu az aignertelept egyesület szövetségi tartozását
operettet régen nem láttunk. Senki ne fossza meg csökkentsék, mert nem áll módjukban az egész öszmosl
veg-von irfínwöni Ari
magát egy forró színházi est gyönyörűségétől — szeget kifizetni. Beavatott körökben ugy tudják
W & C F r G S S ^ i y a i Csiszolt6.50. Hüikeljeí! 8.- nézze meg a „Csipetkét".
hogy a DLASz teljesíteni fogja a kérést.
S v e l t a v vaskereskedésben, Kijrvrt u. 3.
Ha nem látta a Csipetkét, fogalma sem lehet az
Áz atlétikai szövetség összeállította a 400 méteigazán jó modem operettről.
res gátfutás statisztikáját. A statisztikában B oAZ EURÓPAI RÁDIÓ ADÓÁLLOMÁSOK UJ
Vasárnap délután ,,Csókhcrcegnő". Kőrössy ross József (KEAC) 59.2 másodperces idejével
TELJES HULLÁMHOSSZ-TÁBLÁZATA
Zoltán irta ezt a színes, szórakoztató, táncos ope- a tizenegyedik helyet foglalja eJ, a vidékikek kömegjelent a
,
, ,
rettet. Kőrössy Zoltán játsza a főszerepet Is. Ez a zül az első helyen áll.
magyarázata a nagy sikernek és annak, hogy a néA vizipólóbiráknak újra kell viragAzniok, — így
határozott az úszószövetség elnöksége —, mert a
legújabb számában. Megbízható és biztos kala- zőtéren állandóan viharzik a kacagás.
„Szegény Mavrier", az idei szezon legszelleme- szabályokban némi változtatásokat eszközölnek.
uz ez a hullámhossz-táblázat a január 14.-én
sebb francia vígjátéka kedden délután filléres
éjfélkor életbelépő ut európai hullámelA vidéki uszóválogatottak. Megirta a Délmahelyárakkal kerül színre. A vezető szerepeket Ga- gyarország, ho^y H e r e n d i Pál vidéki uszóosztásában. Közli a Rádióélet karácsonyi számának ezer dijjal jutalmazott rejtvénypályázaramy Jolán, Tapolczay Erzsi, Faragó Panni, De- kapitány azt kerte az uszószövetségtől, hogy a
tának eredményét és nyerteseit. Az ui Lehárréky. Kemény, Szabó és Krémer játszák.
válogatott keretbe beosztott Kőrössy-fivéreket
operett, a Giuditta bécsi rádiókőzvetitése kap„Carmen", hétfőn, 22-én. Don Jósét Pilinczky néhány hétre rendelje Budapestre, mert ott
csán gyönyörű képek és részletes cikk számol
Zsigmond énekli.
dr. B á r á n y István uszókapitány válaszolt
be erről a zenei világeseményről. A hét valaJön!! Az „Aranyifjú". Hunyadi Sándor sláger- Herendi levelére és értesitette, hogy a jelenlegi
mennyi rádiónevezetessége képekben és Íráskörülmények között nem tehet eleget a kérésban vonul fel a Bádióélet hasábjain, amely egy- darabja.
nek. Szegedi uszókőrökben megütközéssel foben a legrészletesebb külföldi rádióműsort is
közit. A RÁDIÓÉLET számonként 20 fillér,
A második filharmonikus hangverseny a Bel- gadták az elutasítást, mert köztudomásu, hogy
előfizetési ára havonként 70 fillér (Szegeden a
városi Moziban 14-én. vasárnap pontosan 11 óra- a két Kőrössy a legjobb ifjúsági sprinterek kö-i
Magyar Távirati Irodában).
t zé tartozik.
kor kezdődik.
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F O R D Í T O T T A Í SZINNAT T I V A P M *
113 zett a munkának. Ekkor —es esalc ekkor —
Napi? mtmkáját híven elvégezte, söt most a szűnt meg végleg környezete csodaváró opszokottnál több munkát vállalt magára; maka- timizmusa. Viktória agya már alig működött;
csul ragaszkodott ahhoz, hogy személyes ki- testétől halkan, észrevétlenül bucsut vett a
hallgatáson fogadja a háború hőseit és azok lélek. Családja összegyűlt ágya körül; még
egy kissé húzta, némán, alighanem teljesen
hozzátartozóit.
Az év végén ereje már valóban fogytán érzéketlenül. 1901 január 22.-én meghalt:
volt. Az uj század első napjaiban meglátszott
Közelgő halálának hire már két nappal korajta, hogy már csak a megfeszített akarat rábban elterjedt országszerte. Az egész nemtartja benne a lelket. Január 14.-én teljes órá- zetet bánatos csodálkozás fogta el. Mintha
ig tartó kihallgatáson fogadta a délafrikai valami borzalmas, természetellenes kataszharctérről diadalmasan megjött Roberts lor- trófa megakasztotta volna a dolgok rendes
dot;
,
menetét. A birodalom lakóinak túlnyomó réÉlénk érdeklődéssel kikérdezte a front sze még a világon sem volt, amikor Viktória
helyzetéről. A hosszú beszélgetés alatt sem- trónrnlépett. A nemzet egyeteme nem ismert
mivel se márulta el, hogy az audiencia mi- más uralkodót. Viktória ugy hozzátartozott
lyen erőfeszítésébe kerül. De mihelyt Lord érzésvilágukhoz, mintha saiát életük elváRoberts távozott, beállott a reakció. Orvosai laszthatatlan része volna. El se tudták képmásnap már felismerték, hogy állapota re- zelni a világot nélküle.
ménytelen. De ez a hajthatatlan lélek még
Ezalatt a haldokló némán, behunyt szemkét napig küzdött; még két napig végezte mel, mozdulatlanul, látszólag öntudatlanul,
királynői teendőit. Azután végleg befelleg- szeliden, csendesen átsiklott a másvilágra.

Töxs*le

K é k

(Vége.)

I malmi csomagolásban

^ hires tót- 4 n
C
k o m l ó i i liszt I* & é s ü kg-os
is mínden jobb főszer- és lisz*kereskedésben kanható. ffNttff U a v f e M * » * * !

De az is lehet, hogy nem volt eszméletlen.
Tudata mélyén, agva legtitkosabb kamráiban
talán még gondolatok rezdültek. Talán ellebegtek még előtte a mult árnyai, talán utoljára megelevenedett még előtte földi pályafutásának története, viziók hosszú lánca,
mely évtizedek sürü ködét átszakítva mindjobban viszanyult a legrégibb időkbe... talán látta az osbornei erdőt, tavaszi ruhájában,
Lord Beaconsfield kankalinjaival.:. Lord
Palmerston furcsa ruháját és előkelő mozdulatait . . . Albert arcát a zöldernyős lámpa fényében, Albertet, amint megjön a vadászatról és diadalmasan hoza az első szarvast, melyet Angliában elejtett, Albertet ezüst-kélc
egyenruhájában... ott jön Stockmar doktor
is a folyosón, ott ül a kedves Lord M. álmodozva a windsori szilfák alatt, varjak keringenek károgva feje fölött... hajnal van, a
canterbury érsek térdre ereszkedik egy kislány előtt.. . riog az öreg király, mint valami pulykakakas . . . Lipót bácsi halk, muzsikás hangon magyarázgat valamit Claremontban, ott van Lehzen kisasszony is, kezében a
földgömb . . . Mama tollas kalappal a fején,
siet felé, ruhája suhog... Apa régesrégi ismétlőórája hogy ketyeg teknősbékatokkjáb a n . . . az a sárga szőnyeg is megvan még.J
az első fodros muszlin-ruha... a kensingtoni
kert terebélyes fái és az a szép, szép, nagy,
zöld r é t . : :

s z a l a g g a l

v a n

lezárva*!

nyolcad (juliusra 54 (53.75), szeptemberre 55 egynyolcad (54 hétnyolcad). Rozs szilárd. Májusra 60.5
—ötnyolcad (54)", juliusra 61 hétnyolcad (60.75).
szeptemberre — (—). Zab tartott. Májusra 37 hét- vagy
r BRff BLY-féte
nyolcad (37.5), juliusra 36 háromnyolcad (36),
szeptemberre 35 háromnyolcad (35.25)

Ha r e t c e r l t ,

Budapesti értéktőzsde zárlat. Az értéktőzsde ma
ismét barátságos hangulattal nyitott. Az utóbbi
napok magasabb árfolyamai nyereségbiztositás
céljából elég jelentékeny árut dobtak a piacra,
amely azonban élénk vételkedv mellett a felkínált
árut felvette és a nyitáskor mutatkozó
kisebb
gyengülést
csakhamar
kiegyenlitette. A barátságos hangulat és vételkedv növekedését főleg az általános gazdasági helyzet megítélésével próbálják magyarázni. Az érdeklődés középpontjában ma is a szénpapirok állottak, de más
részvény iránt is jobb érdeklődés mutatkozott. A
Bútorozott
tőzsde barátságos irányzattal és élénk forgalomszobát
mal zárt. A fixkamatozásu papírok piacán ugyancsak barátságos irányzat mutatkozott, ami magaL A K Á S !
sabb árfolyamok mellett már árut is vonzott a
eryorsan és jól kiad
illetőleg talál, ha felpiacra ugy, hogy ezáltal nz üzlet ls megnövekedett,
ad egy apróhirdetést
Magyar Nemzeti Bank 132.5, Mák. 25«, Izzó 286.
a
Ganz 9.5, Jutaipar 11.7, Szegedi kenderfonógyár
"é'mü&ifBrorszánhü
13, Goldberger 30, Pamutipar 41.
Zürichi devlznzárlat. Páris 202325, London
Szépen bútorozott
16.85, Newvork 330.75, Brüsszel 71 80. Milánó 27.10szoba kiadó, állásban
Madrid 42.60, Amszterdam 207.60, Berlin 122.80, levő urnák vagy úrBécs hiv. 72.80. silling 57.75, Prága 15.34. Varsó
nőnek. Szilágyi u. 6.
5805, Belgrád 7.00, Athén 2.95. Bukarest 305.
Masyar Nemzeti Bank hivatalos ártolvamjelen- Csinos bu'orozolü szoba
tése. Angol font 18.70-10.10, dán kor. 83.50-84 70. uooa kapu alatt nyíló, fürbelga 7916—79.74, cseh korona 16.95—17 07, dinár dőszobával kiadó Iskola
7.80—>8.30, dollár 362.00-37200, kanadai dollár ucca 29. fosradalmi tem126
35«. 376.—, svéd korona 96.50-97.50, hollandi plomnak (Ital.
forint 231.05-232.45, lengyel zlotv 64 65-6515. leu
3.42—3.46. leva 4.00—4.26,. Ura 2990—3020, német
márka 135.70—136 60. norvég korona 93.80—94 80, Négyszobás, összkomosztrák schilling 78.70-80.70. svájci frank 11070—
fortos modern lakás
111.40, francia frank 22 30-22 50.
május l-re, esetleg
BndapeMi terménytőzsde hivatalos árfolyamai. előbb kiadó. Bocskai
Buza tiszai 77 kg-os 7.60—7.80. 78 kg-os 7.70—7.90, u. 9., I. em.
79 kg-os 7.80-8.00, 80 kg-os 7.90-8.10, jászsági,
fejérmegvei, dunántúli, pestvidéki és bácskai 77
kg-os 7.30—7.40, 78 kg-os 7.40—7 50, 79 kg-os 7.50
—7.70, 80 kg-os 7.60—7.70. Pestvidéki rozs és egyéb Utazót vidékre gvü4.10—4.15, takarmányárpa I. 7.10—7.30. sörárpa I. möcsía eladásra ma10.50—11.50, zab I. 8.50—8 60. ujtengeri 5.95—6.05, gas jutalékkal alkalmaz Újszeged, Vedntengeri7.75—7.85, korpa 6.25—6.35.
res u. 4. faiskola.
Csikágól terménytőzsde zárlat Buza szilárd.
Májusra 86 hétnyolcad—87 (85 háromnyolcad—fél), Bejáró főzőnő ajánljuliusra 85 egynyolcad—egynegysd (83 ötnyolcad— kozik esetleg csak taháro'mneíypd). szeptemberre 86 egynyolcad (84 öt- karításira
is. Bécsi
u^olc: 1) Tengeri tartott Májusra 52.5 (52 három- körút 14. Schramkó.

kakukfO
cukorkát

A p r ó h i r d e t é s e k
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Kora reggeli vagy esti órákban iroda takarítást vállalok. —
Tísztaságszerető jeligére kiadóhivatalba
Szabni, varrni tanítok saját lakásán. Jelige: „Perfekt" a kiadóhivatalba
Egy fiatalasszony elmenne délelőtti órákra beiárónőnek. .,25
éves" jeligére.
Egyrzerü német kisasszonyt keresek délutánra gyermek mellé. Jelentkezni Katona, Uj tér 6., vasárnap.

szopogasson. Ize kitünö,
hatása biztos. A készítőnél- GERGELY gyógyszerésznél kapható, Kossuth
Lajos sugárut és Nagykörút sarok.
15
Modern ebédlő blltOP
S P I T Z E R asztalosnál
rendkivül olcsón eladó.
Maralt ucca 12.
m

Házat

333ZZ3SZ3

i

„Hozományra nem
reflektál" jeligére levél ment
'•1
Boldogok leszünk je->
ligének levele van.
Délvidékit vasárnap
délután 3 órakor váJ
rom.

Megvételre kereten
Hüvelyk Matvi 1890—
1893. Szegedi Híradó
K Ü L Ő N FSIfBK
1888. 1889 Szegedi Napló 1890. 1891, 1893. Szö- Elveszett 11-én este
gedi Paprika folvóirat
1890 évfolyamát. HUN- fél hat órakor, fekeGÁRIA
Antifluárium, te és zöld uj női sapBatthvánvi n. 2.
116 ka. Bajza uccától a

Hó es sárcipöiéf
hócsizm&j&t szaka/.erűen ős le?

ü£íb- Váradv cipész
javítja Booskay noca 11.

29

Kárász uccai KniHel
kalapüzletig. Becsű-1
letes megtaláló kére->
tik Bajza ucca 2. sz,
házfelügyelőnek át-,
adni.

Felelős szerkeszt«: PÁSZTOR JÓZSEF
Nyomatott a kiadótulajdonos Délmnityaror*zás
flirlap- és Nyomdavállalat Rt. könyvnyomdájában
Felelősflzemvezrtő-Klrtn Sándor.

'egkönnyebben el
ndhat vagy vehet
ha mejrhirdeti a
üéimagyarorszá"
apróhirdetései között
Ócska használt
nált I
ecse- B
Írógépét becserélem
M O D E R
H
oor'áble irágéor

Elegáns rózsaszín
csipke báli ruha és
két fekete zsorzset
ruha sovány alakra
olcsón eladó. Attilán
ucca 20.

1

cseké y rátizetés ellenében. Kérjen aján-]
latot Farkas Irógéplizemtöl, Tábor ucea 2.
u

ZSIRSZALONNA

1 kg SO fillér. RVTH mészárosnál,
Mikszáth Kálmán ucca 3 és 5.
««

Konp'eíi ebédlőberendezés
2 finom oarokk-styl
szekrény, biedermayer szalongarnitura, ebédlőszőnyeg, kisebb szmirnaszőnyeg stb. eladó. Táöor ll. 7/b

