SZEGED, ScerkeuM*«0! Somogyi ucea
22.,I.cm, Telefon: 23»33.^Klodóhlvatel
kOlctítnkHnyvtbr és Jegyiroda : Aradi
ucea 8. 1 etetőn z I3-06. — Nyomda : L»w
l li-m nccn 1®. Telefon s
o O TAvIrnt»
,-m levélcím ¡ UélmnnynrprmAO Szeqed

Dz önkormányzat uj hívei
A hirek arról szólnak, hogy halálos csapást készülnek mérni az önkormányzatra.
H a ez igaz lesz, akkor a nemzet fájának
legtermőbb ágára csap le a
szekerce.
Nem akarunk nekrológot irni addig, amig
dig a leányzó csak alszik, de nem tagadhatja meg tőlünk senki azt a jogot, hogv
ennek az álomkórnak baktériumaival foglalkozzunk.
Az önkormányzat pusztulásáért elsősorban nem a végrehajtó hatalom birtokosait kell felelőssé tenni, hanem az önkormányzati jog gyakorlóit. Azok, akiknek
kezébe az önkormányzati jog le volt téve
mindent megtehettek n7 önkormányzat védelméért, de mindent el is mulaszthattak,
amit az önkormányzat életbentartásához
el kellett volna végezniök. Amióta az önkormányzat egyéni kormányzássá
vált,
amióta a központi hatalom csak a nolitikai
megbízhatóságot kereste, de szemet hunyt,
ha a politikai megbízhatóság nem volt
egyben a jogban, a törvényességben, a
jogbiztonságban való megbízhatóság is,
azóta recsegve-ropogva ereszkednek meg
az önkormányzat kötelékei. Akik az önkormányzaton keresztül váltak a hatalom
részeseivé, azok csak eszköznek tekintették az önkormányzatot s igyekeztek azt a
maguk hatalmi törekvései számára átformálni. Az önkormányzatot az önkormányzat tér>'-p "'M kezdték kiforgatni lényegéi
bői s most egyszerre arra döbbennek rá,
hogy a kormányzat az ő példájukon felbuzdulva folytatni akarja azt, amit ők
egész dicstelenül kezdlek.
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életének, azok ne társuljanak és no lépjenek szövetségre az önkormányzat eddigi
konok ellenfeleivel. Nem kellenek — cseh
légiók az önkormányzat szabadságharcában, nem kellenek olyan sorkatonák az
önkormányzat szorongattatott
várában,
akik az önkormányzat támadóinak", a vár
ostromlóinak soraiból szöktek át. Számbeli többség ugv sem győzheti le a kormánypárt mandátumbiztositással
megfegyelmezett fallánkszát, legalnbb az igazsár?
tisztaságát s az igazság legyőzhetetlen erejét árnyékolja be az n j szövetségesek múltja és ellenséges szándéka.
Nem jutott volna az ebek harmincadjára a magyar önkormányzat, ba azok, akiknek az önkormányzat adott méltóságot,
diszt és kalácsot, lelkiismereti kötelességüknek tartották volna az önkormányzat
védelmét. De azok csak a maguk hivatali
hatáskörét igyekeztek bővíteni, ahelyett,
hogy az önkormányzat egyre szűkebbre
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vont keretét segítették volna tágítani, azok
csak akkor láttak sérelmet, íia hivatali
hatáskörüket csorbították, de nem láttak
veszedelmet abban, h a az önkormányzat
birtokállományából sodort el egész földrészeket a végrehajtó hatalom mohósága.
Az önkormányzat m á r régen csak emlék
s m á r régen nem a jog valósága, mór
régóta csak az adósságait igazgathatja az
önkormányzatban élő polgárság, de vagyona felett a szabad rendelkezési jogot
elvesztette. Először elvesztette a szabad
rendelkezési jogot, azután elveszíti azt is,
ami felett rendelkezett. S amikor az önkormányzat sírásói vállalkoznak most az
önkormányzat védelmére, akkor nem tudjuk, mitől is kell i n M b b féltenünk a magyar polgárságnak ezt a történelmi jogát,
az ellenségeitől-e, vagy a barátaitól?Csak
az bizonyos, hogy a védő és a támadó
front között az első halott az önkormányzati jog lesz.

Viharos Jelenetek,
izgalmas összecsapások
a képviselőház szerda! Illésén

Nyilaskeresztes ostrom után Reisinger Ferenc a
folyosón megtámadta és inzultálta Meskó Zoltánt
Interpelláció a keítösbirfohosok helyzetéről és a szélsőséges propagandáról
(Budapesti tudósítónk telefonjelentés«.) A kép-

— Demagóg! Bitang! Ostoba fráter! Szélhámos!

viselőházban szerda estére elült az az izgalom, — kiáltották Meskó felé Az elnök sorozatos reucU
amely a fővárosi- reformokra vonatkozó javaslat reutasitásokat osztogatott.
hirét fogadta, mert köztudomásúvá lett, hogy a
Reisinger indulatosan ugrott fed padjából
miniszterelnök és a belügyminiszter részéről tár- és kisietett a folyosóra. Ugyanebben a pillanatban
Most megérjük azt, hogy Wolff Káro- gyalások indultak meg a városházi pártok vezetői- fejezte be beszédét Meskó és egy másik ajtón
Iyék és Kozma Jenőék állanak az önkor- vel a javaslat további sorsáról. A folyosóra érke- szintén a baloldali folyosóra ment. Reisinger Meszett hirek szerint az eddigi tanácskozások bizonyos
mányzatért meginduló keresztes háború kompromisszumra vezettek. A szerda esti esemé- kó elé lépett és igy kiáltott:
— Kire vonatkozik a vörös patkány? Ezután
első csatasorába. Wolff Károly sokat törő- nyekben az ellenzék az autonómia ellen intézett
dött a polgárság önrendelkezési jogával: támadás első hullámának visszaverését látja. Fog- kezét ütesre emelve, feléje sújtott
amikor hatalmon volt? Wolff Károlynak lalkozott a javaslat ügyével a független kisgazdaAz ütés Reisinger szerint arcán érte
azért kellett az önkormányzat, hogy ha- párt is, amely a leghatározottabban ellenzéki álMeskót, Meskó azonban azt állítja,
hogy azt karjával feltartotta.
talomhoz jusson s most azért vállalkozik láspontra helyezkedett a javaslattal szemben.
A szerda esti eseményekeit egy váratlan és szovédelmére, mert a hatalmat félti. De amiReismgernek még annyi ideje volt, hogy ököllel
kor a hatalom zavartalan birtoka volt a katlan incidens zavarta meg, amely
mellbevágja Meskót, de ebben a pillanatban az
kezében, minden eszköz jó volt és minden
a baloldali folyosón zajlott le Reisinülésteremből kitóduló képviselők és újságírók legáncsvetés méltónak találtatott, ami, h a
ger Ferenc szociáldemokrata képviselő
fogták Reisingert és megakadáyozták az incidens
és Meskó Zoltán között, akit Reisinger
az ő hatalmát szolgálta, a polgárság igazi
további elfajulását.
tettleg inzultált.
akaratának megnyilatkozását, elfojthatta.
A folyosó sokáig zsongott még az izAmikor Wolff Károly volt az ur a főváros Az Inzultus az ülésteremben elhangzottaknak volt
galomtóL
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Sándor,
a
nyilaskeresztes
Az ülés további folyamán Meskó bejelentette mensi törvényt, meg a kerületek beosztását,
gróf, aki Gömbös miniszterelnöknek sátoraljaújhemég az ajánlási rendszert is az ő képére lyi beszéde során a nemzeti szocialistákkal szem- telmi jogának megsértését azzal, hogy Reisinger
rátámadt, de ütése fejét nem érte, ennek dacára
és hasonlatosságára alkották meg. Akkor ben használt kitételeit utasította vissza és azt „kétszer-háromszor belém döfött", — mondotta.
nem látott sérelmet sem a hat évi hely- hangoztatta, hogy a párt magyar ellenzéki alapon
Az izgalmas ülésről részletes tudósításunk a
benlakásban, sem az ajánlási
rendszer áll. Festetichnek ö s t ö r József válaszolt, aki rá- kővetkező:
drótakadáh aiban. Akkor nem volt sére- mutatott arra, hogy ez az állítás aligha felel meg
A képviselőház először harmadszori olvasáslem az sem, hogy a választott törvény- a tényeknek, mert a nemzeti szocialisták Nyugat- ban elfogadta az önkormányzatok háztartásáhatósági bi/.ousági tagok számát hogyan magyarországon azzal agitálnak, hogy „Ausztria nak ellenőrzéséről és a zugirászatról szóló törmajorizálják a kinevezettek és hivatalból glcichschachtolása esetén a német határ egészen vényjavaslatot. Következett ezután a nvugdijberendellek, mert akkor ő rendelkezett Győrig fog terjedni." östör felszólalását M e s k ó javaslaton végrehajtott felsőházi módosítások
még abban is, hogy ki legyen a kinevezett beszéde követte, aki harsogó hangon beszélt a nyi- tárgyalása. K á i n o k i B e d ő Sándor előadó
laskeresztes mozgalomról, hangoztatva, hogy az ismertetése után H o m o n n a y Tivadar még
és ki legyen az érdekképviselő.
százszázalékig nemzeti mozgalom
egyszer kifejtette a nyugdíj javaslattal kapcso— Hazudik! Hazudik — kiáltották kórusban Meskó latban vallott álláspontját. Éles támadást intéLehet, hogy a kormány tovább megy
azon az uton, amelyen a lex Scilovszky felé a szociáldemokraták. Meskó ezután a Ház gú- zett a kormány ellen. Nem fogadta el a módoelindult s lehet, hogy a magyar közélet nyos kacaja közben „százezres tömegről" beszélt, sítást.
P e t r o v á c z Gyula elfogadta a felsőház
fölmérhetetlen veszteségére még emlékét amit a szociáldemokraták élénk közbekiáltásokkal
is le fogja rombolni a régi önkormány- kisérték: — bohócnak, pojácának mondták Mes- módosítását, mert szerinte nem szándéka a korkót. A leghangosabb volt Bei s inger Ferenc,
zatnak, — de aki--.- ne azok védjék az akit az elnök rendreutasított Meskó beszédének mánynak, hogy politikai célokra használja fel
az u j törvényt.
önkormányzatot, akik edd'j rombol'ák s befejezése előtt „vörös patkányokról" beszélt, miG a á I Jenő azzal foglalknwvtt, hogy az i'garr
akik őszinte védelmezői akarnak lenni a
» tombolva tört kj a r«j a szociáldemokrata «©rok- ságügyminisztar mennyire kötötte magát a
magyar, polgárság önkormányzatban
élt, han.
képviselőházban. a bírói szakaszhoz és a felső-

ff
ház állásfoglalására mégis visszavonta,
P e t r ó Kálmán szomorúnak tartja, hogy a
képviselőház megszavazta a birói szakaszt és
most a kormány visszavonja javaslatát a felsőház blrótagjainak közbelépésere,
H e g y m e g i - K i ss Pál kijelentette, hogy
minden erejével küzd a nyugdij javaslat eilen,
amely módot ad a kormánynak arra, hogv tetszése szerint borsájtliassa el a tisztviselőket.
E c k h a r d t Tibor nem kifogásolja a létszámcsökkentést, azt sem, ha soronkivftl mozdítják el az alkalmatlan tisztviselőt, megengedheti (lennek tartja azonhan azt, hogy visszanyúljunk az ország erkölcsi standardjához. A
bírói kar a politikai szabadság utolsó mentsvára.
Ezután L á z á r Andor Igazságügyminiszter
«álaszolt a felszólalásokra. Kijelentette, nem
mfgaypződésváUo?tatásról van szó és nem
meghátrálásról a kormánv részéről, hanem arn ' *iogy ez a kérdés megfelelőbb helven intéződjék e*. A többig elfogadta a javaslatot.
A napirendi vitában
f e s t e t i c h Sándor gróf volt az első felszólaló, Felolvasta a nyilaskeresztesek programj'it, amely szerinte riem táplál semmiféle destrukclót. Azt sem lehet kifogásolni, hogv a szocializmus kifejezést használja, mert a nemzeti
szocializmus és vörös szocializmus kőzött nagy
különbség van.
— Földosztást! Földoszást! — kiáltották a
szocialisták Festetjeh felé. Csináljon földreformot a saját birtokán! Gróf Marx!
Ezután B u c h i n g e r Manó éles kifejezésekkel hlrálta a nácimozgalmat, Szemére vetette a kormánynak, hogv megtűri működésűket.
ö s t ö r József a Ráha-közi tiszta magvar
falvakhnn azzal agitálnak, hogv egész Gvőrig
fog terjedni Németország! Magyar politikai
párt még jóhiszeműen sem kerülhet olvan
helyzetbe, hogy ilyen jelenségeket kénytelen
logven eltűrni.
Ezután M e s k ó Zoltán szólalt fel. Felszólalása
nagy vihart
keltett és heves jelenetekre került sor Meskó
és a (szocialisták kőzött. Állandóan hallatszott
a szocialisták közbeszólásainak özöne:
— Demagógoki Bohócoki

Az elnök tobb szocialistát utasított rendre.
— Csak mese az — mondotta Meskó —, amit
a nemzeti szocialista mozgalommal szemben
kitaláltak.
ö s t ö r József Meskó felé: Men jen a német
falvakba és ott mondja el ezt!
E s z t e r g á l y o s János: Ml van a horogkeresztes térképpel, amelyen Németország a Balatonig ér?
M e s k ó : A vörös patkányok itt újra feltámadni nem fognak!!!
Erre ujabb vihar tört ki.
Az elnök figyelmezteti Meskót, hogy beszédideje lejárt, mire állandó zajban befejezte beszédét.
Ezután áttértek

az interpellációkra.
K ó r o d i-K a t o n a János a határmenti kettős birtokosok jogi helvzete tárgvában intézett
kérdést a külügyminiszterhez. A jugoszláv kormány a kettősbirtokosok helvzetét minden körülmények közfitt megnehezíti.
K á n y a Kálmán külügyminiszter: A kormány mindent megtett, hogy a jugoszláv kormányt jobb belátásra bírja, ha ez nem sikerül. az fi<?vet a Nénszövetség elé terjeszti.
F á b i á n Béla felhívta a belügyminiszter
figvelmét az ország többrészén tapasztalható
jelenségekre, amelvek forradalmat látszanak
kelteni. A szélsőséges propagandának szabad
tere van.
K e r e s z t e s - F i s c h e r Ferenc belügyminiszter: A politikai szervezkedést az alkotmányosság lehetőségei szerint nem korlátozza, ha
azonban azt tapasztalná, hocrv bármelv nártgvüléssel kapcsolatban tőrvénvellenesség történnék. azzal a párttal szemben a politikai szervezkedés korlátozásához nvul. Nincsenek olvan
jelenségek, amelyek arra engednének következtetni, hogy az ország rendje veszélyeztetve
v
an.
L á z á r Miklós. M a g v a r Pál. R a k o v s z k v Tibor H e g y m e g i-K i s s Pál és Váz s o n v i János terjesztette elő mé<? interpellációit. Az ülés negyed tizenegy órakor ért vé-
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Genf, j a n u á r 17. A genfi német konzul átadta a Népszövetség főtitkárának a
német kormány válaszát, amely a következő:
»Főtitkár u r l Amikor hálás köszönetem
nyilvánítása mgíjett megerősítem január
1^-i levelének kézhezvételét, van szerencsém közölni, hogy a német kormány mél-

mag

tányol ia mindazokat a szempontokat, amelyeket a népszövetségi tanács j a n u á r 15-i
ülésén terjesztettek elő, sajnálattal azonban elvi megfontolásból kénytelen eltekinteni attól, hogy résztpeyyen a népszövetségi tanács ülésén és a napirend 26, pontjának megbeszélésében.«
Neurath báró.
birodalmi külügyminiszter.

»4 gyáriparban 190 ezer munkással
dolgozik kevesebb, mint négy évvel ezelőtt«
Gyűlés a Munkásotthonban
(A Délmaayarország munkatársától.) A szegedi szociáldemokrata párt szerdán este a Munkásotthonban igen látogatott pártgyfllést tartott. 01 e j n y i k József törvényhatósági bizottsági tag az általános politikai és gazdasági
helyzetet ismertette, majd kifejtette, hogy a
világháború okozta gazdasási leromlás nemcsak a legyőzött, hanem a győztes államokat is
a lehető legsúlyosabban érintette. Olejnvlk ezután azokról az eseményekről beszélt, amelyek
most Japánban és az Egyesült-Államokban
történnek,
— Roosevelt elnök akarva, nem akarva —
mondotta — szocializmust csinál azzal, hogy
az aranykészleteket állami tulajdonba veszi.
Mussolini is, Hitler is a szocializmust kopirozzák. Amit Roosevelt csinál, az még a szocializmusnál is több. Mindenfélével próbálkoznak szerte a nagyvilágon, de be fogják végül
látni, hogy az az igaz. amit mi hirdetünk rég-

től fogva: a kapitalista termelés válságát nem
lehet másként megoldani, csakis a kollektivizmus elvei alapján.

Dokus Italos halálos
villamosszerencsétSensége

Nagy Emilt 200 ngnqffre
ítélték Fríedrlch István meg
sértése miatt

(Budapesti tudósítónk
telefonjelentése.)
Szerdán este halálos villamosszerencsétlenség érte Dokus E r n ő volt alisnánt, a református egyház főgondnokát. Dokus Ernő a Kálvin-tér és a Kecskeméti-ucca sarkán került * yillamos elé, amely elgázolta. Kopott va^enedéssel eszméletlen állapotban szállították a Paior-sznatóriumba, aho! as éjszaka folyamán meghalt

Uía^b kél kivégzés
Németországban
Dessau, január 17. A dessaui törvényszéki
fogház udvarán szerdán reggel lefejezték Hans
Károly péket és Biesser Vilmos kosárfonót,
akik az áprilisi összeütközések során megöltek
egy rohamosztagost.

240 százalékos nófadó
Csanádmeqyében
(A Détmagyarország makói tudósítójától.) Most

birálfák felül Csanád-Arad-Torontál vármegye területén levő községek költségvetésit és a jóváha.ffvott költségveiések alapján 11—840 százalék kőzíSH mozog a községek pótadója Osanádmegyében.
Az egyes községek pótadója a kővetkező:
Kevermee 11 százalék. Mezőhegyes 19. Nagylak. Ujszentlván 80. Gválanngvrét 44. Magyarcsanád 45. Püspökiele Földeák 60 Nagykamarás 66.
Me7Őkováesháza 70 Hsanádspáca 73. Bnttonya 76
Medgvesbodzás. Dombeffvháza 77. Apátfalva 78.
Flek 80. Kunáso'n X*?. Mpd"ve*esrrháza 85 Deszk
80 Kfibekháza 00 Szőrén 09. «^rentiván 09. KWratos 100 Nagvhánhegyes 100 Pitvaros 121. Magvarháitherrves 123 Királvheeves 127. Almáskamarás
t.
133. Kőve.Tv 138. Csanádnlbertl 142 Csanádpnlota
f p ü r r i á k J l i d n M
\ 145 Nagrlak 148 Reformátuskor^"«háza 149. NagvfttrdfikAlyhík, mondók, ane'O klozet, bidék
I majlát 152. M Dombegvháza» Végegyháza 153.
piperrnikkek alsórendű kivitelben Fekete I
Dombiratos 155, Puszta-Ottlaka 168 Klárafalva
I 24 Nándornál, Kossuth L. sutrárnt IS. Tel. 22-72.195.
| Forencszállás 208, Ambrózíalvs 240 százalék.

—-A magyar gyáriparban — mondotta —«
ezidőszerint 190.000 munkással dolgozik kevesebb, mint 4 évvel ezelőtt. Hivatalosan is nyilvántartott adatok szerint a gyáriparban 220
ezer a munkanélküliek száma, a mezőgazdaságban pedig 242.000 munkanélküli van. A mai
alacsony dotációk mellett pedig egyáltalán
nem csodálatos, ha még a dolgozók nagy tömége is fogyasztóképtelen.
Foglalkozott Olejnyik a diplomás ifjúság
problémájával is és megállapította, hogy ha az
államhatalom nem gondoskodik hamarosan az
elhelyezésükről, akkor az intellektuel réteg
igen veszedelmes bonyodalmakat idézhet elő.
Azzal fejezte be előadását, hogy a jövő a szocializmust fogja Igazolni.

Székesfehérvár, j a n u á r 17. A székesfehérvári törvényszék szerdán foglalkozott
másodfokon Fri^drich Istvánnak
Nags
Emil ellen inditott becsűlelsértési neró
ben. Egy egységespárti választási gyűlései
Nagy Emil ugyanis Friedrieh Istvánt »kedves politikai szélhámosnak* mondotta. A
járásbíróság Nagy Emilt becsületsértésért
100 pengő pénzbüntetésre ítélte, de az ítélet végrehajtását felfütrgesütette. A szer>
dai fellebbviteli tárgyaláson a törvényszék
megváltoztatta az alsóbiróság Ítéletét és
Nagy Emilt nyilvános becsületsértésért 20(
pengő pénzbüntetésre ítélte*

Turchányf Fgon
összeférhetetlenségi ugye
Budapest, január 17. A képviselőház összeférhetetlenségi bizottsága szerqán délelőtt T u r c h á n y i Egon országgyűlési képviselőnek önmaga ellen tett összeférhetetlenség bejelentését tárgvalta. A bizottság zárt ajtók mögött vitatta meg a kérdést, majd kihirdette határozatát. amely kimondja, hogy Turchányi Egon
bejelentése az előkészítő eljárás lefolytatására
alkalmas, ennek következtében elrendelte a bizottság a vonatkozó iratok beszerzését, valamint á Trettin« Jenő elleni büntető eljárás aktáinak megvizsgálását.

Az idő

A Szegedi Meteorotopial Obszervatórium Jelenti Szegeden a hőmérő legmagasabb állása +4.2
C. a legalacsonyabb — 0 5 C A harometer nullfokra és tengerszintre redukálva reggel 762 6 mm,
este 766 9 m m A levegő páratartalma reggel 100,
(jélben 80 százalék. A szél iránya északnyugati,
erőssége 5—2 A hóréteg vastagsága foltokban. A
talaj 7 cm-ig fagyott.
A Meteorologiai Intézet jelenti este 10 órakor: Vállozékony, szeles idő, helyenkjnt záporszeiü esők. vagy havazás. A hőmérséklet nem
változik lényegesen.
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A 15 év előtti szőregi gyilkosság
a szegedi törvényszék előtt
Az ügyészség kétrendbeli gyilkossággal és háromrendbell rablással vádolja
Jankov Szávát
(A Délmagyarország
munkatársátólv
Egy esztendővel ezelőtt Szőregen elfogták
Jankov Száva volt szőregi lakost, aki szerb
katona is volt. Jankovot a község lakói
felismerték, amikor a mult évben szerb
megszállott területről Szőregre ment és
feljelentették a rendőrségen 1919-ben elkövetett cselekményei
miatt. 1919-ben,
amikor a szerbek behatoltak
Szőregre,
Jankov átlépett a szerb hadseregbe és
többedmagával
valósággal réme lett a
szőregieknek. A szerb katonák több rémtettet követtek el: raboltak,
gyilkoltak,
gyújtogattak. Köztük volt Jankov Száva is,
akinek kezéhez állítólag több émber vére
tapad.
Jankovot a csendőrörsön tartották fogva, onnan azonban megszökött. Néhány
hónap múlva egy lerongyolódott ember
jelentkezett a szőregi csendőrörsön, Jankov Száva, aki önként csendőrkézre adta
magát, mert nem birta tovább a bujdosást. A nyomozás adatai szerint Jankov
volt az, aki többedmagával
megölte
a
Dobsa-házaspárt. Dobsáékat előbb kirabolták, azután távozni akartak,
amikor

Dobsa szavából azt vette észre, hogy felismerte. Társai segítségével ekkor kicipelte a mezőre és ott feleségével
együtt
agyonlőtte. A nyomozó hatóságok megállapították, hogy' Dobsáékat
robbanógolyókkal ölték meg. Jankov és társasága
még több rablást követett el Szőregen.
A volt szerb katona elfogatásakor tagadta, hogy azonos lenne Dobsáék gyilkosával. Azt állította, hogy ő ugyan több más
szerb katona társaságában elkövetett rablásokat, de azokért a becskereki törvényszék egyszer m á r elitélte és a büntetést
le is töltötte. Akadt a nyomozás sox*án
egy tanú, aki Jankov Szávát a gyilkosság
előtt látta a Dobsa-tanyán. E z a tanú
abban az időben Dobsáék bérese volt és
úgyszólván az egész gyilkosságot végignézte.
Az ügyészség a terhelő adatok alapján
vádiratot adott ki Jankov Száva ellen kétrendbeli
gyilkosság
és háromrendbeli
rablás büntette miatt. Jankov Száva ügyét
pénteken tárgyalja a szege li törvényszék
Vz'tö-tanácsa. Á vádat dr. Kleilsch József
ügyész képviseli.

Mea kell favlfani
Elkeseredés a z élelmiszerutalványok megvonása miatt
(A Délmagyarország munkatársától.) A
Délmagyarország
szerkesztőségébe még
mindig érkeznek a levelek a népkonyhai
»reform« ügyében. A munkanélküliek körében, akiket a nyomorúság a népkonyhái
kosztra szoritott, nagy elkeseredést keltett
az a rendelkezés, amely szerint február
elsejétől kezdve nem kapnak külön szalonna- és kenyérutalványokat
azok, akiknek a maguk és családjuk népkonyhái
főzelékéért meghatározott számú napokat
kell dolgozniuk a szükségmunkák keretében.
A napokban közöltük az egyik elkeseredett munkanélküli levelét, most néhány
részletet közlünk
egy ujabb
levélből,
amely legutóbb érkezett hozzánk.
»Igen tisztelt Szerkesztő ur! Az, hogy a
dolgozó népkonyliásoktól — irja a levélíró — megvonják a kenyér- és szalonnantalványokat, nem keserítene bennünket
annyira el, ha biztosan tudnánk, hogy
az eddigi tényleg kézhezkapott élelmiszeri
az igért zsiradag tényleg pótolni fogja.
Negvedmagammnl kanom az ebédet a felsővárosi konyháról, de ha tovább is ugv
készilik az ételt, mint eddig, nemcsak két,
vagy négy, hanem akár tíz deka sem fogja
azt élvezhetővé tenni.
Az étel nemcsak sovány, de ízetlen és gusztustalan is.
Az Ínségesek azt mondják, hogy rozsliszttel rántanak, azért ragadós, csirizes a népkonyhai főzelék. A legfontosabb és legizesebb tömegcikket, a burgonyát csak ritkán, hetenkint egyszer illesztik a népkonyha menüjére. Ujabban a tarhonyát is üresen, burgonya nélkül készítik, a tojástalan
tészta szétmálik, valóságos kovász lesz belőle, eddig legalább a burgonyától kapott
némi ételizl. de most már burgonyát sem
gyúrnak bele. Szereltük eddig a babfőzeléket is, de a nyár óta az is megromlott.
Addig legalább sós vízbe főzték, tésztái
is tettek bele, de azóta csak tiszta vízbe
fő, megsózni is nekünk kell. Ecetnek, hagy-

mának jelenlétét még csak sejteni sem lehet. A savanyukáposztában a nyár óta
csak egyetlen egyszer találtam egy szem
borsot, körülbelül féléve semmiféle fürzert
nem érzünk az ételben. A lencsében, a
borsófőzelékben igen sokszor találunk ezzel szemben idegen anyagokat, gabonaszemeket, rántáscsomókat. Jobb volna, ha
a sok káposzta helyett néha paprikáskrumplit, meg tarhonyát főznének, h a
burgonyát és tarhonyát főznének az ételekbe, mert így mégis kapna a népkonyhai koszt valami izt és szint.
Általában csak a kenyér volt mindig
kifogástalan — folytatja a levélíró —, csak
nagysága zsugorodott össze a sok rozsliszt
miatt és bizony nagyobb darab is elkelne
belőle. Nagyon helytelen, hogy mindig a
legolcsóbb ajánlatot fogadják el, mert ennek következményeit m i érezzük, a népkonyhák kosztosai. Lehetetlenség,
hogy
bármelyik pék tizenegy fillérért jó, élvezhető kenyeret adhasson ráfizetés nélkül.
Karácsony napján öt személyre három
kis darab hust kantam, összesen két deka
súlyban. Amig ezeken a bajokon nem segítenek, addig nem sokat várhatunk
a
zsiradag beígért emelésétől, mert

3
egy a Z?erZíni-köruton,
egy a Pulczuccában és egy a
Vásárhelyi- sugárúton. Az előírás szerint a népkonyhai
ebédadag főzelékből, vagy tésztalevesből
és harminc deka kenyérből, áll. A munkaképes munkanélkülieknek a népkonyhai
ebédekért meg kell dolgozniuk, még pedig minden általuk eltartotl személy után
havonta három napot. A népjóléti ügyosztály a népkonyhai ebédekért ledolgozott napokat 150 fillér napszámmal számolja el, mert egy-egy személy népkonyhai ellátása havonta négy és félpengőbe
kerül.
A népkonyhák forgalma napról-napra
változik, de lényegesebb eltérés nincs az
egyes napok között. A mult hét utolsó napján, szombaton

a három népkonyha 2897 ebédadagot szolgáltatott ki.
A munkaképes munkanélküliek közül 613
család 1674 családtaggal kapott ebédet,
amelyért a családfő ledolgozta a megfelelő számú napokat. A munkaképtelenek
közül 649 család evett népkonyhai ebédet 1223 családtaggal.
Ezek a számok azt jelentik, hogy a város — állagnak tekintve a szombati eredményt — 2897 embernek ad ebédet a
népkonyhákon
egy hónapon keresztül
5022 ledolgozott munkanapért. Ennek a
munkának az értéke az inségmunkák hatósági tarifája szerint 7533 pengő, az ellenértéke pedig, a népkonyhái ebédek 15
filléres önköltségi árát elfogadva, 13.03o
pengő 50 fillér. A népkonyhák fenntartása
tehát ezek szerint a városnak
havonta
5502 pengő 50 fillérjébe kerül, azonban:

a népkonyhai ebédek önköltségi
ára adagónkint semmi esetre sem
éri el a 15 fillért,
ezzel szemben a megdolgoztatott családfenntartók által végzett munka értéke feltétlenül nagyobb a másfél pengő szükségmunkabérnél, igy a népkonyhák fenntartása lényegesen kisebb költséget jelent.
Az azonban kétségtelen, hogy a város
csak nagyon keveset takaríthat meg a február elsejére tervezett változtatással,
a
dolgozók élelmiszerpótlékának megvonásával és kétségtelen az is, hogy a népkonyhák kénytelenkosztosai között nagy elkeseredést keltett ez az érthetetlen és elhamarkodott terv, amelynek végrehajtását
semmi sem magyarázza meg.

Pályázatot írnak ki
vasúti altiszti állásokra
(A Délmagyarország munkatársától) A mult
év októberében a Máv. igazgatósága többszáz
segédtiszti állásra hirdetett pályázatot. A szegedi üzletvezetőség területén — mint a Délmagyarország annakidején beszámolt róla — 45
segédtiszti állást töltöttek be és a 80—100 pengővel dotált állásokra nem kevesebb, mint ötszázötvenen nyújtották be pályázatukat. Azokat a szerencséseket, akiket felvettek a vasúthoz, egyelőre próbaszolgálatra osztották be.
Rövidesen letelik a pióbaszol gálát és akkor
véglegesíteni fogják okét. A szegedi üzletvezetőség területén a próbaszolgálat alkalmával
mind a negyvenöt alkalmazott bevált, véglegesítésük rövidesen megtörténik.
A szegedi üzletvezetőségnél most arról értesülünk, hogy a tavasszal ujabb pályázatot fog

selejtes anyagokból jó ételt főzni
lehetetlen
H a a harminc deka sózott szalonna helyett
megadják havonta a harminc deka zsirt
népkonyhai ebédjeinkbe, akkor
igazság
szerint a kenyéradagokat
is fel kellene
emelni a kenyérutalványok heluett.» Tisztelettel (Aláírás).
kiírni a Máv. igazgatósága vasúti altiszti álláEz a levél az aktuálissá tett kérdésnek sokra. Ennek során a szegedi üzletvezetőségegv másik oldalát világítja meg és ki-nél is lesznek felvételek, hogy hány alkalmaderül belőle, hogy a népkonyhák koszto- zottat vesznek fel, az csak később válik ismertsai belemennének a változtatásba, h a az té. Annyi azonban elhatározott, hogy ezúttal
többszáz segédtiszti állásra hirdetnek pályáigért egy deka zsir
zatot és az állások egyrésze a szegedi üzletvezetőség területén kerül betöltésre.
élvezhetővé,
erőiadóvá, táplálóvá tehetné a népkonyhái levese
NGYENES kötés-tanfolyam és
ket
filléres gyapjuárak aMUSKÁTA helyzet különben a következő:
LIBAN
Kárász ucca 3
Szegeden három népkonyha
dolgozik,
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A táhfa itélete a kommunistaszervezkedés perében
(A Délmagyarország munkatársától.) A mult
év tavaszán a 'szőregi csendőrség kommunista
szervezkedés miatt elfogta B a n d a Antalt,
N á k i t s Györgyöt. M a ¿ v a r
Mihályt és
C s i k ó s Antalt, akik állítólag a szervezkedést folytatták. A csendőrség szerint Banda volt
a szervezkedés vezetője, ő állott összeköttetésben a budapesti központtal, ahonnan röpiratokat és könyveket kapott. Ezekből állítólag társait oktatta. A főtárgyaláson a vádlottak viszszavonták a csendőrségen és a rendőrségen tett
beismerő vallomásukat. Kijelentették, hogy azért vállalták magukra a szervezkedést, mert
bántalmazták őket. A törvényszék valamennyi
vádlottat felmentette, mert a vádlottakkal
szemben a főtárgyaláson semmiféle terhelő adat
fel nem merült.

Szándékos emberöléssel
és sikkasztással vádolia az íinyészség
a Korzó Mozi leányégetft fűtőjét
(A Délmagijarország
munkatársától.)
Bálint Kálmán, a Korzó Mozi kazánfűtőjének ügye rövidesen a bíróság elé kerül.
Jelentette a Délmagyarország, hogy Bálint
ellen az ügyészség valószínűleg szándékos
emberölés miatt emelt vádal, ami azt jelenti, hogy
az ügyészség szerint Bálint
szándékosan ölte meg Tóth Ilonkát.
Bálint K á l m á n ellen az ügyészségen dr.
Illyés Tivadar ügyész elkészítette a vádiratot és ebben szándékos emberöléssel
vádolja a volt kazániutőt. A vádirat nem

Az Ítélőtábla S k u 11 é t y-tanácsa szerdán
foglalkozott nz üggyel. A tábla Banda Antalt 5
hónapi fogházra Ítélte, a többi vádlott felmentését pedig hflvbenhagvto.

Tavasszal
a Mars-iér

A munkanélküli világ
A világ összes államainak kimutatása szerint
.10 millió a munkanélküliek száma. Ha egy
napra munkabér címén csak két pengőt mulatunk. akkor naponkint a veszteség 60 millió
enuő, egy évi veszteség 22 milliárd pengő.

B[ekkora veszteség ez a világra nézve! A mun-

kanélküliség nagy betegsége a társadalomnak.
Emberek milliói azt kivánják, hogy újból működésbe hozhassák azt a hatalmas organizmust. ami saját kezük munkája teremtett meg.
Az ember keze által létrehozott mechanizmus
épen az emberiség ellen működik. Ragyogó
üzemek, kihűlt műhelyek és hatalmas raktarak állanak kihasználatlanul. Minő abszurdum ez a helyzet, amikor a nagy városok, valamint a falvak lakói olyan hiányokat találnak, amiknek kielégítése uira az iparnak és a
kereskedelemnek adna lendületet. A fogyasztás állandóan csökken, a munkanélküliség
gyarapszik. Az egész világot egyformán érinti
ez a gazdasági járvány. A munkanélküliségnek egyik következménye: a gyermekek testsúlya csökken és gyönge szervézetüek. Amerika és Franciaország is panaszkodik az ifjúság
demoralizálása miatt. Ha az iskolából kilép,
nem kap munkát, hanem a tétlenséget szokja
meg, miáltal rossz társaságba keveredhet, az
pedig sokszor erkölcstelenségre ls vezethet.
Angliában a nemzeti jövedelem 3 és fél százalékát. a munkabérek 7.3 százalékát teszi a
munkanélküli segély,
H» a gazdasági élet visszafejlődését tapasztaljuk, a munkanélküliségre vonatkozólag nincsen remény. Amerikában csak a gépekről, az
árakról ,az exportról készül kimutatás, de az
emberanyag sorséról nincsen statisztika. Az
emberiség lövője, békéje, sorsa a gazdasági
rend fentartása és az egész világ nyugalma az
élet problémájának megoldásától függ. Vissza
kell adni a munka eszközét azoknak is, akiknek ezt a kényszerűség kiütötte a kezéből, n
katasztrófa okát a fennálló gazdasági rendben
kell keresni. Trösztöket és karteleket meg kell
szüntetni minden államnak, az első dolog volt
mindenütt vámhatárokicai biztosítani hasznát,
kontingentálni minden gazdasági megnyilvánulást, még a termelést es fogyasztást is. Ennek következménye a szabad kereskedelem
egvre fokozódó korlátozása és az ipar visszafejlődése volt. A háború is brutális, erőszakos
módon változtatta meg az árucsere ul iának,
folyamatának és termelésnek irányát. Ezáltal
alig helyrehozható zavart okozott a világ közgazdasági életében.
Reich Manó.

HARMÓNIA

luszha Rizsi

fan. 25. 1
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relsötanyai

megkezdik
kikövezését

monstrekUláöílség

(A Délmagyarország
munkatársától.)
A
felsőtanyai gazdaérdckeltségek közel száztagú küldöttsége kereste fel szerdán délelőtt dr. Széchenyi István, Peták Nándor, Németh József, Förgeteg János és
Sávai Ferenc törvényhatósági bizottsági
tagok vezetésével dr. Pálfij József polgármesterhelyettest, aki a küldöttséget a
városháza tanácstermében fogadta. A küldöttség a felsőtanyai gazdák kívánságait
közölte a polgármesterhelyettessel.
A felsőtanyaiak elsősorban az állattenyésztési viszonyok megjavitását
kívánják. Elmondották, hogy Felsőtanyán nagyon kevés az államilag engedélyezett apaállat, sertéskan például csak három van
egész Felsőtanyán. A »törvénytelen« származású malacok tulajdonosait viszont szigorúan megbírságolják. A gazdá kazt kérik, hogy a város emelje fel az apaállatok számát és addig is gondoskodjék arról, hogy a gazdákat ne büntessék.
Megsürgette a küldöttség a Mars-tér m á r
régebben elhatározott kikövezését hivatkozva arra, hogy a szegedi piacot járó
gazdáknak milyen fontos érdekeik fűződnek a piackérdés ilyen módon való rendezéséhez. Ehnondotlák, hogy a Vedresszékből öszeszékbe vezető árkok eliszaposodtak, elöntéssel
fenyegetik a környéket. Kérték, hogy a város sürgősen
rendelje el az árkok kitisztítását. Uj őszszekötő ut építését kérték ezután a szeged—budapesti müut és a belső őszeszéki
iskola között, bejelentve, hogy az úthoz
szükséges területeket az érdekelt gazdák
ingyen bocsájtják a város rendelkezésére
és a város rendelkezésére bocsájtják a
kért úttól mintegy 500 méternyire, azzal
párhuzamosan haladó régi utat is, amely
jgy feleslegessé válna.
Vcgül elpanaszolta a küldöttség, hogy
a balástyai legelő ártézi kútját nagyon alkalmatlan helyen fúratta meg a város.
Itt a legelő állatállománya csak nagyon
körülményesen juthat ivóvízhez, mert a
kúthoz vpzető ut nagyon szűk. Az a kérésük, hogy a város Vezettesse el a kut
vizét kétszázötven méteres vezetékkel a
balástyai legelőre.
Dr. Pálfy József polgármesterhelyettes
válaszában kijelentette, hogy a város az
idei költségvetésben az apaállatok beszerzésére tízezer pengőt vett fel, Ebből a
iénzből beszerelnek néhány tenyészállaot a felsőtanyák számára is, mivel kétségtelen, hogy a jelenlegi állomány nem
elégítheti ki ennek a nagykiterjedésű tanyarésznek az érdekeit. A büntetések és
bírságolások megszüntetése ügyében az
illetékes faktorokkal tárgyalni fog a polgármesterhelyettes. Kijelentette dr. Pálfy
József, hogy a Mars-tér kövezési munkála-
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fogadja el Bálintnak azt a védekezését,
hogy Tóth Ilonka az elégetés pillanatában
halott volt, hanem azt állítja, hogy a kazánfűtő az élö nőt dugta be a
kazánba.
Szándékos emberölésen kivül sikkasztással is vádolja az ügyészség Bálintot. A
sikkasztást azzal követte el, az ügyészség
szerint, hogy Tóth Ilona nála maradt ruháit eladta és az értük kapott pénzt a
saját, céljaira használta fel.
A törvényszéki főtárgyalásra rövidesen
sor kerül.

a

városházán

tait a kora tavasszal
visszavonhatatlanul
megkezdik. A munkálatra vonatkozó pályázati hirdetményt a közeli
napokban
közzéteszi.
A csatornák tisztításának, az u j ut építésének és a balástyai legelő vízellátásának kérdését
tanulmányozás
céljából
Breinovics Vilmos műszaki tanácsosnak
adja ki, aki helyszíni vizsgálatot tart és
annak érédményéről jelentést tesz a város hatóságának. A mérnöki jelentés
alapján dönt majd a polgármester, hogy
a kívánságokat milyen mertékben teljesítheti a város.

Bosszúból
a bíróság megrágalmazásával
vádolták meg
(A Délmagyarország munkatársától.) S z e nini á r i Sándorné szegedi magánzónőnek polgári pöre keletkezett S z e m m á r i Józseffel, A
pör dr. L á s z l ó Gábor járásbiró elé került. A
tárgyaláson az ellenfél tanúi elmondották, hogy
Szemmárinó furcsa dolgokat híresztelt. Azt állította, hogy van neki egy H u s z á r nevű ismerőse, aki bírósági ember és aki jóviszonyban
van dr. Lászlóval. így aztán „csinálhat Szemmári József, amit akar, a pert ugy sem nyeri
meg."
A biró feljelentésére felhatalmazásra üldözendő
rágalmazás
miatt
indult
eljárás
Szemmárine ellen. A törvényszéken az asszonyt
U napi fogházra ítélték. Az Ítélőtábla S k u l t é t y-tanácsa szerdán foglalkozott az üggyel és
felmentette a vád alól Szemmárinét, mert kiderült, hogy az ellenfél tanúi annakidején
bosszúból rágalmazták meg.

Qkirathamfsitásért
8 hónapra ítéltek egy biztosítási üzletszerzőt
(A Délmagyarország
munkatársától.)
Hajdú István biztosítási üzletszerző ellen
okirathamisitás miatt még régebben eljárás indult. H a j d ú az egyik csongrádi gazdálkodónál biztosítási ügyletet kötött és
az ajánlatra sajátkezüleg irta r á a gazda
nevét. A gazdálkodó azonban nem íizelte
a biztosítási dijakat és amikor a biztosító
társaság beperelte, azt vallotta, hogy nem
kötött biztosítást és az ajánlatot sem ő
írta alá, Hajdú ellen az ügyészség vádiratot adott ki. A törvényszék az ügynököt
felmentette az ellene emelt vád alól. Most
került az ügy az ítélőtáblára, amely megsemmisítette a törvényszék ítéletét, bűnösnek mondotta ki Hajdú Istvánt és nyolchónapi börtönre ítélte. A tábla igazoltnak látta, hogy Hajdn az okirathamisitást elkövette. Az üay a Kúria elé kerül.
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A Széchenyi-téren
marad a virágpiac

(A Délmagyarország munkatársától.) A Szé-

chenyi-tér kerttükreinek átrendezése következtében megváltozik a Széchenyi-téri piacok elhelyezésének rendje is. A változás közvetlenül
csak a virágpiacot érinti, mert a virágárusok
tanyáznak évtizedek óla azon az uton, amely a
kert-tükrök összevonása következlében most
~egszünik.
A Délmagyarországi Kertészek Egyesületének küldöttsége kereste fel szerdán délelőtt ebben az ügyben dr. P á 1 f y József polgármesterhelyettest, akit a küldöttség vezetője, Z se Bab é r y Károlv arra kért. hogy a virágpiac uj
helyéül azt a térrészt jelölje kJ a város, amelyen jelenleg a bolgárkertészek és a gyümölcsösök árusítanak, ezeket pedig a Tisza Lajoskörut alkalmas szakaszára helvezze át. A virágpiacnak azért kell megmaradnia a Széchenyi-téren, — mondotta —, mert ez emeli a tér
szépségét.
A küldöttség ezután azt kérte, hogy a város
szüntesse meg a városi gyümölcsfaiskolát, mert
ez sokat árt konkurrencjájávai a magánkertészeknek, amennyiben nemcsak a városi bérlőket látja el gyümölcsfacsemetékkel, hanem a
Szegedvidéki Gyümölcstermelők
Egyesülete
utján még a szomszédos törvényhatóságokba is
szállít csemetéket. A magánkertészek a városi
faiskola megszüntetése esetén készségesen vállalkoznak arra, hogy a városi bérlőket önköltségi áron ellát iák megfelelő mennyiségű gyümölcsfacsemetékkel.
A polgármesterhelyettes kijelentette a küldöttség előtt, hogy a vjrágniac elhelyezésére
vonatkozó kívánságot jogosultnak tartja, ez a
piac feltétlenül a Széchenvi-léren marad, de a
virágárusoknak tetszetősebb sátrakról kell gondoskodtok. mert jelenlegi árusltósátraik ellen
súlyos esztétikai kifogásokat lehet emelni, A
zöldség- és gyümölcspiac megfelelő elhelyezéséről majd a piacrendészeti hatóság gondoskodik. A városi faiskola megszüntetésének kérdését a város hatósága meg fogja vizsgálni

A focji szeminárium pere
az elbukott diák ellen
(A Délmagyarország munkatársától,) Dr, S im o n György, az egvik jogi szeminárium szegedi bérlője pert indított nemrégiben R a s e r
István jogszigorló, kiskunfélegyházai lakós ellen. Dr. Simon György 180 pengőt követelt a
jogszlgorlótól jegyzet-kölcsöndlj cimén.
Az
ügyet kedden tárgyalta dr. S z ű c s járáshiró.
A tárgyaláson a jogszigorló képviselője, dr. M ez e i Pál felmutatott egy reklámnyomtatványt,
amelyet a szeminárium bocsájtott kl, A nyomtatvány dicséri a szeminárium jegyzeteinek kiválóságát és azt igéri, hogyha a jelölt ennek ellenére is elbukna, akkor a pótvizsgára ingyen
ad jegyzeteket. Ennek alapján az ügyvéd az alperes nevében hajlandónak mutatkozott 41
pengő kölcsönt megfizetni, de a kilenc hónapig
tartó pótszigorlati jegyzetekért nem akart fizetni, Dr, S i m o n György akkor felmutatott
egy másik nyomtatványt, amelyet az alperes
jogszigorló is aláirt. Ebben az állott, hogvha a
íelölt elbukna, akkor egyhónapig használhatja
ingyen a jegvzeteket,
A per végül is egyességgel ért véget. A szemináriumi bérlő elfogadta a 41 pengőt, amelyet dr.
Mezei Pál felajánlott.
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éa buí orrakt árát az uocai frontról az udvari frontra helyezte át. Ennek következtében gyára országosan ismert e'sőrendii készítményeinek árát lényegesen redukálta ós abba a helyzetbe került, hogy művészi kivitelű k asszikus és modern
stílusban készfiit, va óban értékes b u l o r a i l r e n d k í v ü l o l c s ó n é r u s i f h a i f a . —

JHirete
— Bárányi Tiborné a beteg polgármesternél.

Szerdán délelőtt B á r á n y i Tibor főispán felesége és báró T u n k 1 Tamás főispáni titkár
meglátogatta Arany János-uccai lakásán a betegen fekvő dr. S o m o g y i Szilveszter polgármestert. Tunkl báró a látogatás után a következőket mondotta a Délmagyarország munkatársának: „A polgármester ur őszinte örömmel fogadott bennünket és Játszott rajta, hogy
nagyon jól esett neki a főispánné látogatása.
Igen jó hangulatban, nagyszerű színben találtuk. Élénken érdeklődött a város dolgai iránt.
Sokáig beszélgettünk vele és meggyőződtünk
róla. hogy múlófélben lévő súlyos betegsége
szellemi frisseségében, kedélyállapotában semmiféle nyomot nem hagyott vissza, a betegségen már tul van és csak rövidebb pihenőre
van szüksége, hogy régi erejét visszanyerje.
Meggyőződésem, hogy a polgármester ur igen
rövid időn belül Ismét elfoglalhatja árvánhagyott Íróasztalát a városháza polgármesteri
szobá Iában."
—* A kereseti és jövedelemadó felmondása.
Mindazon adózók, akik a különböző rögzítendő
általános kereseti, jövedelem és vagyonadót a
mult évi kereseti viszonyok alapján magasnak
tartják, adójukat január végéig felmondhatják
és kérhetik adójuk újbóli megállapítását. A
felmondás írásban adandó be, legkésőbb január
végéig a királyi adóhivatalnál. A kérvényhez
feltétlenül csatolni kell a szabályszerűen kiállított kereseti, jövedelem és vagyonadó vallomást.
— Csányi János helyettes főszámvevő nyugalomba vonul. Ctónyl János helyettes főszámvevő. a város javadalmi hivatalának vezetője kitöltötte teljes szolgálati idejét. Negyven éve szolgál ja a várost és most kérvényt
nyújtott be a polgármesterhez három hónapi
szabadságért azzal, hogy a három hónap letelte után nyugalomba vonul. Dr. P á 1 f y József
polgármesterhelyettes, tekintettel arra, hogy
Csányi János negyven évi szolgálata alatt
egyetlen napot sem volt szabadságon, a három
havi szabadságot engedélyezte január 18-tól
kezdődőleg és -a javadalmi hivatal vezetésével
ideiglenesen dr. vitéz G o m b o s József th. árvaszéki ülnököt bízta meg. A megüresedő állás végleges betöltésére csak akkor kerül sor,
ha a közgyűlés nyugdíjazza Csányi főszámvevőt.
— A paprikaminősitési dijak q j megállapítása. A földmüvelésügyi miniszter újra megállapította a paprika minősítésével kapcsolatos
dijakat. A vizsgálati dijak a következők: édesnemes paprika vegyvjzsgálatáért 4.2 fillér, félédes 4, rózsa 3,2. II. rendű 2, III. rendű 1, szitapor és selejtes 0.5, döngölt paprika 72, paprikamag 72 és csöves paprjka 36 fillér kilónkint.
— Halálonás. özv. Komocsi Mjhályné Klekner
Róza 65 éves korában elhalt. Az elhunytban Klekner Mariska és Klekner Lajos anyakönyvvezető
nővérüket gyászolják. Temetése f. hó 18-án délután 3 órakor a bélvárosi temető kupolaterméből.

— A tejszabályrendelet a Gazdasági Egye-

sületben. A Szegedi Gazdasági Egyesületben
bzerdán délelőtt gyűlést tartottak, amelyen a
tejszabályrendelet módozatait vitatták meg. Dr.
H u n y a d i V a s s Gergely elnöki megnyitója
után E c s e d y Ferenc igazgató ismertette a
teiszabályrendelettervezetet. Az előadást vita
követte. Az értekezlet elhatározta, hogy a tejügyet az egyesület a 21-én tartandó közgyűlésé elé viszi és a döntést a közgyűlésre bizza.
— Vetitettképes előadás a bécsi Szent István
templomról. A szegedi ipartestület hölgybizottsága vasárnap este fél 8 órai kezdettel teaestét rendez, amelynek keretében dr. L a n d e s b e r g Jenő, a kereskedelmi és iparkamara
ügyvezető titkára érdekes vetitettképes előadást tart a bécsi Szent István templomról.

— Naponta 35—40 szegény égi bizonyítvány.

Mostanában a városi bérház emeletén, az elől-"
járósági hivatalok előtt állandóan nagy tömeg
várakozik. Szegénységi bizonyítvány kiadását
kérik. Nap-nap után átlagosan 35—40 szegénységi bizonyítványt adnak ki, újév óta mégin-i
kább megnövekedett a szegénységi bizonyítyányt kérők száma. Különösen sok azoknak a
száma, akik kórházi ápolás céljaira kérnek bizonyítványt és ennek birtokában az országos
betegápolás! alap terhére gyógykezelik az iI!e->
lót.
— Az államvasút! díjkedvezmények revíziója.
Az államvasutak igazgatósága minden évben közzéteszi a következő évre engedélyezett dijkedveztnények jegyzékét. Ennek a jegyzéknek a közzététele ebben az évben elmaradt, a vasút hivatalos
lapja csupán act az értesítést hozta, hogy az 1933.
évi díjkedvezmények automatikusan január 31-ig
meghosszabbíttatnak. A kereskedelemügyi minisztérium a gazdasági viszonyok változásához képest
szükségesnek látta a díjkedvezmények egyrészének módosítását és a jegyzék átdolgozására, illetőleg javaslattételre utasította a Máv. igazgatóságát.

— Megkezdődtek az előkészületek a tanonc-

kiállításra. Rövidesen ötvenedik évfordulója
lesz annak, hogy a kötelező tanonciskolái oktá-i
tás életbelépett. Az évfordulót a szegedi Ipartestület nagyszabású tanpncmunkaklállitással
kivánja megünnepelni, A kiállítás előkészület
tei megkezdődtek és azt junius elején rendezik
meg az iparostanonciskolában. A kiállításon
löbbszáz tanonc vesz részt; az ipartestület a ki-<
állítás módozatairól rövidesen tájékoztatja a
tanoncoktató mestereket. A kiállításon dijat
nyert tanoncraunkákat Budapestre küldik az
országos tanoncmunka kiállításra.
Gyűlés a Munkásotthonban. A szegedi
szakszervezeti bizottság csütörtökön este 7 órakor a Munkásotthonban (Hétvezér-ucpa 9.) a
munkanélküliség leküzdésére, a 40 órás raun-f
kohét, a munkanélküliek segélyezése és a munkabérek rendezése ügyében szakmaközi gyűlést
tart. Előadó: L á j e r Dezső.
— A röszkei átjáró, A röszkeiek hosszú idő
óta harcolnak, deputácjóznuk a röszkei átjáró
rendbehozataláért. Az átjáróra azért lenne
szükségük, hogy termőföldjeiket kerülő nélkül
érhessék el. Annakidején dr. S o m o g y i Szil-,
veszter megállapította a röszkeiek kívánságárnak jogosságát es utasította is a mérnöki hivatalt as átjáró költségvetésének elkészítésére.
Amikor azonban a költségvetés elkészült, kiderült, hogy az átjáró tekintélyes összegbe kerülne és arra a városnak fedezete nincs. Ezért az
átjáróépités elmaradt. P a p József röszkei törvényhatósági bizottsági tag az elroult napokban fölkereste dr. P á 1 f y József polgármesterhelyettest, akivel közölte, hogy ha ötszáz
pengőt kapna a várostól, abból ő megcsináltatná az átjárót. A polgármesterhelyettes ezt az
összeget kiutalta Papp József kezeihez.

— Száz munkás dolgozik a felsővárosi cipő-

gyárban. A felsővárosi cipőgyárban szerda óta
száz munkás dolgozik a vidékről és Budapostről érkező megrendeléseken. Ezldőszerint 4000
pár cipő elkészítésére kapott megbízást a gyár,
de ujabb nagyobb megrendelést jeleztek. Valószínű, hogy a közel jövőben a munkások számát
f.zaporitani fogják,
Mélységes fájdalommal, megtört szívvel tudatják,
hogy a legbájosabb, h6n siaretatt gyermek és testver
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hossia és kínos szögedé? után. 12 éves
örökre itt hagyott bennünket.

korában,

Temetés® t. hó 18-án, csütörtökön d. tl, 8-kqr lesz a
jcsidó temető oratermébffl.
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G y e n g é l k e d é s I d e j é n , különösen ha a
rosszullétet szorulás fokozza, a természetes
»Ferenc JózscN
keserűvíz
fá|dalommentes
székörülésl és kielégítő emésztést hoz léire.
Kires nőorvosok a legnagyobb elismerés
hangján Írnok a valódi Ferenc József vízről,
mert ez a kritikus korban Is hosszabb Időn át
alkalmazható, anélkül, hogy kitűnő eredménye
változnék. A Ferenc József keserűvíz gyógyszertárakban. drogériákban és füszerüzletekben
kapható
t> 1

Név monyarositások

Néhány nappal ezelőtt kapták meg a város
idegen nevü tisztviselői és egyéb alkalmazottai a polgármester felhívását, nogy cseréljék ki
nevüket valami jó magyar hangzású névre és
nyújtsák be kérvényüket a belügyminiszterhez
a névmagyarosítás engedélyezéséert. Több tisztviselő meg sem várta a hivatalos felszólítást,
hanem már jóval előbb felvette a megszerzett
miniszteri engedéllyel magyar hangzású nevét,
igen sokan most böngészik a nemrégen kibocsájtott névlexikont és keresik azt a nevet,
amely a legjobban megfelel ízlésüknek. Akadnak azonban szép számban olyanok is, akik
MAKÓI HÍREK
nem akarják elsietni a dolgot, akik — buzditó
Uj szabályrendeletet készített a vármegye, példaadásokra várnak.
amely a vasúti és közúti forgalom biztonsága érAz egyik idegen nevü városi kistisztviselő vádekében arra kötelezi a gazdákat, hogy a vasúti
rakozását igy magyarázgatja:
átjárók és a közúti kanyarodók mellett levő föld— Nagy örömmel és lelkesedéssel adnám be
jeiken a fákat és élősövényeket állandóan és oly- kérvényemet a belügyminiszterhez, mert benképen gondozzák, hogy azok a kilátást ne akadánem is meg van a vágy, hogy magyarságomat
lyozzák. Akik ezt emlulasztják, kihágást követnevemmel is dokumentáljam, de nem adom
nek el.
még be, várok vele. Megvárom, amig megmagvarositiák azok a szegedi urak is a nevüket,
Nincs pénz a makói és csigái partvédelmi munkálatokra. A makói szugolyi gyümölcsösök tulaj- akik díszes tisztségeket viselnek, akik magas
pozíciókat
töltenek be, akiknek
ugyandonosai kérelemmel fordultak az alispánhoz, hogy
csak idegen hangzású neve. maid minden nap
a Maros balpartján, a makói hid alatti szakaszon
szerepel a nyilvánosság előtt, akiknek a névbiztosítsák a partot és akadályozzák meg a folyó
változtatásához tehát nagvobb nemzeti érdekek
állandó partszaggatásait. A kérelmet az alispán a
fűződnének, mint a miénkhez, névtelen és soföldművelésügyi miniszterhez terjesztette fel. aki
hasem szereplő kistisztviselőkéhez. Elhiszem,
most érkezett leiratában azt állapítja meg, hogy
a mutatkozó partomlások nem olyan jelentő ;égüek. hogv ragaszkodnak régi, örökölt, megszokott
családi nevükhöz és ez a ragaszkodás egyáltahogy közérdekű volna az állami beavatkozó«. Kü
lőnben is- a végzendő munkí nem állana arányb-.n lában nem összeférhetetlen magyar érzésükkel,
de amilyen áldozatot jelent az ő számukra régi
az eiérhető eredménnyel. Hasonlóan elutasito'ta a
nevük elcserélése, ha ugyan ebben az esetben
miniszter a csanádpalotai legeltetési társulatnak a
egváltaláhan lehet áldozatról beszélni, de higycsigái nyári gátnak állami költséggel való helyrejék el, ugyanolyan áldozatot jelent a névcsere
állítása érdekében előterjesztett kérelmét. Ennek
a mi számunkra is. őket társadalmi állásuk,
az elutasításnak az indoka az, hogy a minisztéközéleti szerepük ezen a téren is a né'daadásra.
rium e oélra nem rendelkezik kellő fedezettel.
az előliárásra. kezdeményezésre kötelezi, benSzakasits Árpád előadása Makón. A városháza
nünk viszont, kisemberekben, megvan az őszinnagyterme zsúfolásig megtelt tegnap este, Sza- te hailnndóság a példák követésére, a kezdeméka sit s Árpád előadása alkalmából. Az érdeklődő
nyezés folvtatására. De a példát, a kezdeményeközönség egy része csak a nyitott ajtón és abla- zést szeretnénk m e g v á r n i . . .
kokon át hallgathatta meg Szakasits előadását
Beszédének első részében ismertette a kapitalizs
mus fejlődését, aittól az időtől kezdve, amikor a
felszabadított falusi jobbágyság a városokban kezdett elhelyezkedni. Az üzemekben, később a gyárakban s ezzel kialakult a várost proletáriátus
— Botrányokozásért 60 napi elzárás. Tegnap
rendje. Részletesen kitért a szabadversenyre,
éjjel
a színházból jövő közönség körében nagy
amelynek egyedüli rugójául a hasznot ismerte el.
botrányt okozott I l l é s Kelemen gyári munA növekedő iparnak egyrészről nyersanyagra, máskás. Illés ittas állapotban a közönség közé verészről piacokra van szüksége. Megindult tehát a
gyült és kéregetett. Sokan adtak néhány fillért,
harc a nyersanyagokért és a piacokért. A jelszó
más, de a cél, mindig ez. így keletkeztek a hóditó mások elkergették, Illés azonban nem hagyta
és a gyarmatosító háborúk. A haszonért folyó küz- magát. Akik nem adtak neki pénzt, azokat reprodukálhatatlan szavakkal szidalmazta. Vadelemben a fő tehát a haszon és nem az ember. A
laki értesítette a rendőrt, aki Illést előállította
fejlődés ezután rohamos lesz. Különösen a háború
a központi ügyeleten. Szerdán délelőtt a fogután. A modern gépek segítségével ma 3 ember
dából dr. P a p p Menyhért tanácsos, rendőri
többet produkál egy textilgyárban, mint 50 évvel
büntető biró elé vezették Illést. Kihallgatása soezelőtt ezer ember. A munkások tgy munkanélkül
maradnak. Különösen kijut ebből Ázsia népeinek. rán mindent tagadott, azt állította, hogy nem
semmire,
mert
az
eszméletSoha nem hallott nyomorokról adatokat tárt a fte emlékszik
szültem figyelő hallgatóság elé és számokat sora- lenségig ittas volt. A rendőrbiró Illést 60
napi elzárásra ítélte. Az ítélet azért ilyen súkoztatott fel annak igazolására, hogy Ázsia népei
lyos, mert Illés kihágásért már többször volt
ébredőben és készülőben vannak Európa ellen. A
büntetve.
készülő veszedelemnek Európa népei — az előadó
szerin
csak ugy tudnak ellentállni, ha megvaló— A MANSz jan. 15-én tartott összejövetesítják a szocializmus alapján álló Európai Egye- lén özv. Radnóti Dezsőné alelnök „A nő az
sült-Államokat.
egyesületi életben" cimmel igen tartalmas,
szép előadást tartott. A magyar nő társadalmi
Akik még mindig 90 pengős bnzaáralapon fizetik az adót. Most van a rögzített vagyon- és jöve- tevekenykedésének rövid történetét vázolva a
delemadó, továbbá a keresetiadó felmondásának az mai helyzetet tárja elő. Ismertette a nőegyesüideje. A felmondásokat e hó végéig fogadja el a vá- letek, de különösen a MANSz-nak munkakörét és rámutatott arra, hogy a ma viszonyai
rosi adóhivatal. Feljegyzésre érdemes, hogy a mal
nehéz viszonyok között még mindig sok olyan gaz- mennyire kívánatossá teszik a nők társadalmi
munkáját. Előadásával és témájának aktualida van Makón, aktk eddig 30 pengős búzaár alap— A Szegedi Szabóiparos Ifjúság önképző
ján fizették a vagyon- és jövedelmi adójukat s
amennyiben most nem élnek felmondási jogukkal, Szakköre közgyűlését február 2-án, pénteken délugy még a jövőben is ilyen alapon fognak adózni. után 4 órakor, határozatképtelenség esetén 5 órakor tartja az ipartestület székházában.
A makói önkéntes tűzoltók autóra és kocsira
tásával mindvégig lebilincselte hallgatóit.
szerelhető motoros fecskendőt akarnak beszerezni,
— Verekedő cigányok a rendőrbiró előtt
amivel a legrosszabb utak mentén levő házakat is
meg lehet közelíteni. Az uj motoros fecskendő költ- J a n k ó János, J a n k ó András. J a n k ó Teségeinek az előteremtésére tüzoltóbálat rendeznek, réz, B á n f i Rozál, F ek e t ü József és F e k e t ü József né Somogyi-telepi cigányqk decemamelyre Makó közönségét meghívják azzal, hogy
a nemes és közérdekű célra való tekintettel felülfi- ber 5-én parázs verekedést rendeztek a Rómaikőruton. A verekedő társaság szerdán került a
zetéseket is elfogadnak.
rendőrbiró elé, aki a cigányokat fejenkint 16
pengő pénzbüntetésre ítélte.

1934 január Í8.
— A fiu dorongos támadása anyja eMen. Budapestről jelentik: özv. S z e n g e r
Jánosné
tisztviselőnő szerdán reggel a Mexikói-uton tépett ruhával, vérző arccal panaszolta a rendőrnek, hogy fia meg akarta ölni. A rendőr a lakásban fadoronggal a kezében találta az aszszony fiát, S z e n g e r Imre borbélysegédet. Az
anya elmondotta, hogy tegnap este valami
miatt összevesztek és ettől fia valósággal idegrohamot kapóit. Reggel arra ébredt, nogy fia
késsel áll az ágya előtt. A kést sikérült ugyan
kiütni a kezéből, ekkor azonban fia fadoronggal fejbevágta. A láthatólag idegbeteg fiatalembert előállították a főkapitányságra és
amennyiben idegorvosi vizsgálat szükségesnek
mulatkozik, elmegyógyintézetbe szállítják.
— A Nyugat január 16-i számának élén B a bits Mihály uj versét közli. S c h ö p f I i n Aladár
az erdélyi irodalomról irt tanulmányt, H o r v á t h
Árpád Madách müvéről ir, a Tragédia uj rendezése
ós 500-ik előadása alkalmából. M á r a i Sándor
folytatja „Egy polgár vallomásai" cimü önéletrajzát, stb. stb.
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A modern strandfürdő
és az idegenforgalom

Mélyen tisztelt Szerkesztő url Kapcsolatban
b. lapjában legutóbb megjelent „Idegenforgalom" cimü cikkre, ugylátszik hazajáró lélekként kisért évente a modern strandfürdő terve,
mely azonban — miután mindenki által szükségesnek és rentabilisnek véleményeztetik, —
természetesen nem valósul meg. Közben n é j
hány olyan vállalat lépett életbe, ugy a város,
mint magánosok tulajdonában, amelynek bölcsőjénél megjósolták közeli halálát, viszont ez
a múlhatatlanul szükséges és egybehangzó bírálatok alapján igen jó vállalkozás, amely hivatva volna a város eletében kedvező fordulatot hozni, még mindig csak tervezgetés és kívánságként áll előttünk.
Azok, akik az elmúlt nyári szabadtéri játékoktól és a „Szegedi Hét"-tői sem vártak sikert, most már talán belátják, hogy Szegednek
Igen is van jövője, csak tudni kell a dolgokat
észszerűen irányitanil Az idegenforgalommal
is igy vagyunk. Utópiának, hiu ábrándnak
tartják azt, hogy ebben a városban vannak
természetadta lehetőségek az idegenforgalom
fellendítésére, csak meg kell látni azokat és
nem szabad elgáncsolni csak azért, mert „mások" javasolják. Inter dúos litigantes, — a város kapja a verést és szenved általa százezer
ember. Talán ha újból és újból napirendre
hozzuk, talán ha olyan emberek is hozzászólnak, akiknél nem lehet „magánérdekre" gyanakodni, akkor belátják illetékes helyen is,
hogy Szeged fürdőváros nem álomkép, hanem
könnyen megvalósítható
nagyperspektiváju
vállalkozás, amely méltó rangra emelheti ezt
a szerencsérs fekvésű várost.
Nem látjuk eléggé agilisnak a szegedi idegenforgalmi kirendeltség vezetőségét. Onnan
kellene állandóan sürgetni ezt a kérdést, viszont
sajnálattal látjuk, hogy a hónanokkal ezelőtt
beharangozott néhány száz külföldi vendég elhelyezése tekintetében is ellanyhult az agilitás. Januárig Ígérték a bejelentett lakások lefoglalását a nyári vendégek számára, de ezideig nem történt semmi. Talán a nagv munkanélküliségben mégis elő lehetne venni a porlepte strand-terveket és kényszermunka, vagy
inségmunka keretében megvalósítani azt, amin
Debrecen és Pécs már régen tul van.
Egvedül a saitó. amelv a szabadtéri játékokat és a Szegedi Hetet is életre hivta, tud itt
valamit csinálni. A várost, a nagy pénzintézeteket, a magántőkét kell kiugrasztani és együtt
lesz a pénz ebhez a kétségtelenül lukrativ vállalkozáshoz.
Próbáljuk meg, most volna az
— A Színházi Élet e heti meglepetése: Műkedideje, ha a nyárra meg akariuk valósitani.
velő Színpad. Nagy Endre konferanszot ad a műTisztelettel: Városatva.
kedvelőkről, pesti színészek elmondják vissza- I
emlékezéseiket abból az időből, amikor még műkedvelők voltak Góth Sándor a Szegény Mavrier című darabról — amely különösen alkalmas műkedvelői előadásra — irt cikket. Műkedvelő sztárok
fényképei, stb. sih.
Kálvária ucca 2 / b .

| SELYMET BLAUN4L, *^,H

Előadás
a Lloyd termében
a helyes tüzelési technikáról bemutatásokkal. Tartják RÉVÉSZ és LANDLER főmérnökök — Belépés díjtalan.
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MAGYARORSZAG

A DÉLMAGYARORSZÁG
előfizetői csekély különdíjért használhatják
Szeged legnagyobb kölcsönkönyvtárát.

Erzsi, ölvedy Zsóka, Garamy Jolán, Tapolczay Er- Báró Tunkl Tamás látogatása a DLASz-ban.
zsi, Mihályi Mária, Cselle, Deréky, Kemény, Her- Báró T u n k l Tamás, főispáni titkár csütörtöczeg, Saabó, Fülöp, Zilahy és Horn alakitják. Az kön este 6 órakor látogatást tesz a DLASz-ban,
„Aranyifjú"-! háromszor egymásután tűzte műsor- ahol a szövetség vezetőivel a szegedi labdarura az igazgatóság.
gósport fellendítése érdekében fog tárgyalni. A
Ma délután okvetlenül menjen el a színházba, közeljövőben Bárányi Tibor főispán is megláHETI MŰSOR:
ahol Farkas Imre „Amit a lányok akarnak cimü togatja az alszövelséget.
Csütörtökön délután: Amit a lányok akarnak. bájos operettjét játszák filléres helyárakkal.
Gyarmathy Mihály, az SzTK intézője lemond az
Filléres helyárak
Szombaton délien filléres helyárakkal Nedbál egyesületben viselt tisztségéről. Utóda —, htr szeCsütörtökön este; Aranyifjú. Szinmü. Premier- örökszép operettje, a „Lengyelvér" kerül srinre. rint — H e 1 m József lesz.
bérlet 1.
„Alvinci huszárok". Vasárnap délután a legdaBertók balesete, Jelentette tegnap a Dé'maPénteken este: Aranyifjú. A. bérlet.
liásabb „Alvinci huszárok" szórakoztatják a kö- gyarország, hogy B e r t ó k Pál, a Szeged FC
Szombaton délután: Lengyelvér. Operett. Fillé- zönséget.
Játékosa, aki szabadságát Szarvason tölti, kedres helyárak.
„Carmen" — hétfőn estei Még néhány földszinti den fürdés közben olyan szerencsétlenül ugrott
Szombaton este: Aranyifjú. Bérletszünet
és emeleti jegy kapható.
bele a gőzfürdő medencéjébe, hogy eszméletVasárnap délután: Alvinci huszárok.
A „Csipetke4' páratlan sikere miatt vasárnap lenül húzták ki a vizből. A Szegőd FC nagy
Vasárnap este; Csipetke. Bérletszünet
este is szinrekerül, Premierszereposztás, pergő megdöbbenéssel értesült a kiváló futballista
Hétfőn este: Carmen, Opera. Premierbérlet.
előadás a színpadon, állandó kacagás a nézőté- balesetéről és azonnal táviratilag érdeklődölt
ren
Bertqk állapotáról. Szerdán délután távirat ér-

es

Müvéssz&t

Nótaest. Két magyar nóta szerző tartotta meg

szerdán este a Belvárosi Moziban nótaestjét.
D o r m á n d i Ede ügyes, fordulatos szövegére dr.
K á l m á n Zoltán komponált szívhez szóló, szép
magyaros ritmusu muzsikát. A két szerző dalait
vidáman és hatásosan adta elő Utry Anna, a rádió dalénekesnője. Lelkes taps köszöntötte Csel é n y i Józsefet, a neves magyar dalénekest, aki
Bukoveczky — Recskeméire
ugyancsak a két fiatal szerző müveit vitte sikertávozk?
re, Szerepelt még Balogh Klári két sanzonnal,
amelyet dr. Kálmán Zoltán kisért zongorán. Jó
A szegedi sportkörökben szerdán az a hír
hangulatban folyt a nótázás, ujrázásokkal Farkas terjedt el, hogy B u k o v e c z k y Mihály, a

Sport

Jóska cigányezenekarának kísérete mellett és a

KEAC válogatott játékosa eltávozik Szegedről
és a Kecskeméti ÁC játékosa lesz. Nagy meglepetésként hatott ez a hir annál is inkább,
mert köztudomásu, hogy a KAC teljesen átszervezi csapatát, mert a második ligában való
szereplés gondolatával foglalkozik. Illetékes
H a r m ó n i a i
h a n q v e r s e n y
helyen cáfolják a Bukoveczky távozásáról szóMához egy hétre 25-ém, a Tiszában a 6. bérleti ló hireket. Kijelentették, nincs tudomásuk arról, hogy Bukoveczky eltávozna Szegedről, hi©st
szen az egyetem gazdasági hivatalában megélhetését biztosító állása van.

megjelentek hálásan tapsoltak Feltűnő volt mindössze hogy már a magyar nótaesteknek se akadt
nagyszámú közönsége.

Huszka lézsi

Sria- és dalestje Pálosa Marcell kíséretével. Műsoron Wagner, Tannhauser és Bolygó, Mascagni,
Parasztbecsület, Puccini Tosca, Goldmark Sába királynő áriái és Franz, Strausa, Massanet, L'szt,
Hubay dalok.
A bécsi nemzetközi énekmiivészversenyen első
d!]a>t nyert. A feltűnő szép hangú művésznő pesti
operai debütje 21-én lesz a Sóba királynőben, amitől művészi körökben kirobbanó sikert várnak.
Jegy mérsékelt árban a Délmagyarország jegyirodában.

A Szeged FC lemondta a casablancal kirándulást. Jelentette a Délmagyarország, hogy
F á b i á n Lajos volt szegedi sportember, aki
jelenleg Afrikában, Casablapcában tartózkodik, levelet intézett a Szeged FC-hez, amelyben két mérkőzésre invitál ja a csapatot. A Szeged FC közölte Fábiánnal feltételeit, amely
szerint január 27-én és 28-án hajlandó Casablancában mérkőzni, ha még legalább négv
mérkőzést garantálnának. Szerdán megjött a
válasz Casablancából. Fábián sokalja a Szeged
FC feltételeit és azt irja, ott nincs szezon, a
Vidéki $?inházak
legnagyobb baj azonban az, hogy a legutóbb
Debrecenben Jatzko Cia operett primadonnából ott járt magyar csapatok learatták a piacot
szubretté vedleitt fiatal színésznő játsza egész hé- Kéri, ha a Szeged FC játszani akar Casablanten a Csipetkét. Fellép Kardos Géza színigaz- cában, ugy egészen minimális összeggel érje
gató is.
be, mert ott sem rózsásak a gazdasági viszoKecskeméten klasszikus ciklus keretében mű- nyok, Levele befejező részében kéri a Szeged
sorra került a Denevér, Rosalindát Patkós Ir- FC vezetőségét, ha mégis Casablancába utazmának kellett volna énekelni, de szereplését le- na a csapat, ne felejtsenek a játékosokkal némondta. Helyette T u r c s y Jolán énekelt. Műso- hány kiló szegedi kolbászt küldeni... Mivel
a casablancai túrához szükséges négy mérkőron van a Kék Duna.
Baján Szentiványi Béla vezetése alatt álló Ma- zés lekötése nem sikerült, a Szeged FC afrikai
,<yar Komédia műsora:. Tisztelet a kivételnek. Li- utja elmarad.

liomfi. Rád bízom a feleségem. Elcserélt ember,
A §zpg;d FC vezetősége csütörtökön este 6 óraIV Henrik, A torockói menyasszony, Ábris ró- kor a Tisza-szállóban levő klubhelyiségében ülést
zsája.
tart.
Miskolcon a két Latabár vendégszereplésével
Válogató bizottság? A frankfurti vereség hulmegy a Csipetke, Pécsett ugyancsak a Latabároklámai még mindig nem simultak el. A vasárkal fogják játszani a Csipetkét.
Kaposvárott az Országos Kamaraszínház ját- napi balsiker hatása alatt állandóan támadják
Műsorán szerepel őnagysága őrangyala, Az a turamenedzsereket, főleg N á d a s Ödön szöítélet, Csók a tükör előtt. Nagv fiuk, írja hadnagy.vetségi kapitányt, akinek válogatási rendszerét
Sopronban színre került: Tessék beszállni, Az hibáztatják. Ennek tudható be, hogy az MLSz
illetékes szervei a válogató bizottság mellett
ember tragédiája és a Bucsukeringő.

A színházi irodA hírei

foglaltak állást. Követelik, hogy a válogatási
rendszert a legsürgősebben reformálják meg,
mert lehetetlen állapot, hogv a mai helyzetben egy ember válogasson. Nevezzenek ki bizottságot, amelynek három tagja lenne és az
MLSz elnöksége esetenként jelölné ki, hogy a
bizottság melvik tagja lássn el a szövetségi kapitány munkáját a csapat körül.

Ma nagy premier a színházban. Hunyadv Sándor színdarabjainak bemutató előadása minden évben különleges eseménynek számit. Ma este valamennyi eddigi síkéit felülmúló előadásban prezentálja a színház Hunyady legújabb darabját, az
„Aranyifju"-t. A rendkívül érdekes meséjü és izAz 8zTK szerdán este a rókusi tornacsarnokgalmas cselekményü szinmü a legjobb szereposz- ban tartotta első tornatermi tréningjét, amelyen az
tásban kerül szinre. A főszerepeket Könyves-Tóth egyesület valamennyi sportolója résztvett

kezett Bertóktól,, amelyben közli, hogy jobban
van és a balesetéről elterjedt hírek túlzottaknak bizoqvultak.

A Híró Testület déli kerülete csütörtökön délután 6 órakor, határozatképtelenség esetén vasárnap délelőtt 0 órakor a Stefánia-kioszkban tartja tisztújító közgyűlését.
Sárosj Györgyről, a Ferencváros válogatott játékosáról- olyan hírek terjedtek el, hogy vakbélbántalmai vannak és sürgős műtétre van szükség.
A hírek szerencsére túlzottak voltak, am} kitűnik
a játékos kezelőorvosának nyilatkozatából is. Sárost gyógyulása négy hetet vesz igénybe.
Amatőrök tavaszi szezonja. Forgalmas napja
lesz szombaton a DLASz-nak, 5 órakor a fellebbviteli bizottság, 6 órakor az intézőbizott-*
ság, 8 órakor a tanács tart ülést. Az intézőbizottság legfontosabb tárgya a tavaszi futballprogram kisorsolása lesz.
• • • ^ • • • M B H n H W I P H M
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Hátrálékos könyveléseket

feldolgoznak,

mérlegel, társas elszámolásokat elkészítőnek és feffilviffsnálnak, —
könyvvizsgálat esetén mint

ellenszakértők
közreműködnek

X Q F M U E R TESTVÉREK
adó és könvvszakértők

3UDDPEST, IV. MÚZEUM KRT 7. Tel: 8 9 - 7 5 7 .

f z a q e d , Csekonlcs«

és Klss-ucca

saroí

Nöl DIVAT

Divat gyajfíju sapka
—.28, —.24
Divat nyakgyöngy gyönyörű mintákban —.24
Modern nyakgyöngy gyönyörű mintákban —.48
Gyapjú sál-sapka garnitúra
—.98
LÁBTÖRLŐ, SZŐNYEG

Kókusz lábtörlő
—.78
Vas lábtörlőrács
—.98
1 méter spárga futószőnyeg csíkos széllel, 60 cm széles
P 1.28
1 méter papirszőnyeg
—.24, —.30

ÜVEGÁRU
6 drb boros pohár

6 darab sima vizes pohár
SZAPPANOK

6 drb mandula szappan
(8 drb kézmosó szappan
6 drb glicerin szappan

4 drb illatos arcmosó szappan

r»-.78

s—.88
í—.88
~.88
—.68
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L A K A S 1
Miközben irt, egyre irt, a g ö m b ö l y ű nyolcadista leányarc megnyúlt. És amint ráhajolt
a komoly míniszterivre, az egyenes
nyak
erősen meghajolt, a nagy igyekezettől összeszorult a száj, a nagy csüggedéstől
hegyes
lett az orr és a nagy, titkos reménytől kicsit
lecsukódtak a szemek. Mire pedig kész lett
a kérvény fogalmazásával és letisztitázásával, akkorra Horváth Lujza kisasszony elfelejtette visszaigazitani vonásait és beteljesült a
gyerekmese, hogy nem szabad csúnya grimaszokat vágni, mert akkor a jó Isten megbünteti az ilyen gonosz gyereket és ugy marad az arca egy egész életen át. E z a történet most valóra vált, mert attól a naptól kezdve Lujza kisasszony arca ugy maradt
egy
egész életen át, az orra hegyes, a szája öszszeszoritva és a szeme kicsit lecsukva. Rákövetkező szombaton már igy ment el a maturabankettre, ahol kicsit lehajtott fejjel ült a
sok alázatos kérés miatt és ahol az elmaradhatatlan cvikker árnyéka már ott lebegett orrának nyerge körül. És eleve tiltakozott mindenféle modern ,szinte m á r feszesség számba
menő csontkeretü pápaszem ellen.
Katinka is ott volt a banketten és nagyokat
elevenkedett. M e g akarta győzni a tanár urakat, m e g néniket arról, aminek a meggyőzésére matúra után minden lány törekszik,
hogy ő mindeddig csak becsapta őket, mert
ő nem csupán egy hatodista, hetedista, vagy
nyolcadista, hanem 6 egy privát. M é g hozzá
egy olyan privát, akinek megvannak a maga
egyéni gondolatai, eszméi és főleg elhatározásai a j ö v ő életre vonatkozóan.
A tanerők kedvesek és barátságosak voltak. Ezután a kedves és barátságos este után
aztán hazamentek és végleg, egy és mindenkorra kitörülték emlékeikből és életükből
ezeket a kis csitriket, akik eddig m é g csak
valamiképen számottevő tagjai voltak az ő
szemükben a társadalomnak, lévén ők éppen hatodisták, hetedisták, avagy már nyolcadisták is, de most, hogy önálló emberkék
lettek kint a világban, ezzel a cselekedetükkel megszűntek számukra létezni. És jöttek
az ujabb szőke, meg barna számottevő tagok
és jöttek az ujabb nevek, csak az akuzativuszok maradtak stabilan mindig megbízhatóak, m i n d i g ugyanazok. A z akuzativuszok, no
meg a vegyes törtek.
S o m l ó m a m a , meg papa nagy szeretetükben, meg örörmükben azt eszelték ki, hogy
Katinka a sok tanulás, meg a kitűnően letett
érettségi után, jutalmul elmegy velük nyaralni volt szüleivel. Mióta Katinka egyáltalán
az eszét birta, minden évben nyaralni volt
szüleivel. A z idén is már jóval a matúra
előtt, a Somló szülők elhatározták, hová
mennek el hármasban. D e S o m l ó m a m a azok
közé az emberek közé tartozott, aki szerette,
ha életének valamennyi cselekedete valaminek a jegyében zajlik le. Évekig élt mostani
urával titkos szerelemben, ami abból állt,
hogy szépeket és mélyeket néztek a titkolt
szerelem jegyében és szépeket és mélyeket
sóhajtottak. Miután férjhez ment, m é g évek
hosszú során át minden lehető és lehetetlen
alkalommal elpirult a nászút jegyében. Azután jött a gyerek, ennek szent jegyében felhagyott minden házimunkával és csupán
csak az anyaság hivatásának szentelte idejét.
Mostanában kezdett kifogyni a jelszavakból
ée enélkül kissé bizonytalannak érezte életét.
Ez a matúra aztán sok mindent helyre bíllentstt".

szi-kabáttal ellátott, jól megalapozott középosztály kedvenc ebédjétől, ami oly biztos
fokmérője a polgári, szolid jólétnek, hogy
már szinte döntő bizonyítékul szolgálhatna
egyes emberek anyagi viszonyaira nézve. A
kedvenc ebéd lévén kora tavaszi rántott csirkéből, csokoládétortából és friss gyümölcsből állott. A csokoládé torta változhatott, lehetett habbal, krémmel, vagy lekvárral töltve, tetszés és egyéniség szerint. Miközben
Somióné ezeket a pontos adatokat bemondta
a derék asszonyságnak, kicsit meghatott torokhangon tette hozzá:
— Hiszen tudja, ma nagy nap v a n . . .
A szakácsné a meghatározás alatt, hogy
„nagy n a p " nem tudott ugyan mást elgondolni, minthogy menyaszony a kisasszony,
de mikor hiába várta a vőlegényt, hát ebbe
is belenyugodott.
(Folyt köv.)

T ő s s d e
Budapesti értéktőzsde zárlat. Az értéktőzsde
irányzata ma isméit barátságos volt. A tőzsde közönsége részéről mindig több és több részvény
iránt mutatkozott érdeklődés, amelyek az áruhiány miatt emlitésre méltó árnyereséget értekel.
Ezenkívül a korábban favorizált papírok iránt
is jobb kereslet jelentkezett. A kedvezőbb megítélés a tőzsdeidő végéig eltartott. Az üzleti forgalom súlypontja ma a fixkamatozásu papírok piacára terjedt áit, ahol részben spekulációs célból,
részben kontremin fedezésekre az összes cimletek iránt igen élénk volt a kereslet A fixkamatozásu papírok piacán értékei ennek nyomán mindvégig szilárdak voltak és egyes esetekben 10 százalékig is terjedő árnyereséget értek el. Magyar
Nemzeti Bank 135, Mák. 261, Izzó 277, Ganz 9.4, Juta ipar 11.7, Szegedi kender 13.

gyorsan és jól kiad
illetőleg talál, ha felad egy apróhirdetést

!

Háizvezetésre alkalmas
hosszú bizonyítvánnyal
rendelkező független nő
ki az összes házimunkák elvégzését vállalja, jelentkezzen Klauzál tér 2, II. e„ ajtó fl
d u. 3—5 között.
Ügyes, fiatal bejárónő
jelentkezzék kilenckor
Berzsenyi la, II 9.

éimirnyarnrszáfitia

Magas földszinten
lépcsőházi bejárattal
külön előszobával két
egymásbanyiló uccai
bútorozott szoba kiadó
Arany János u. 5 Stefániával szemben

I53EHÍEE3
Földszinti 4 szobás lakás, teljes komfortos
kiadó Mérey a. 7.

Foglalkozás
UAIIlngeti, fehérnemű©!
szakBzerfl tisatitAsa a

„HATTYÚ

4

gfizraoaodiban iSrtCnlk
Takn
niktAr ucoa 6. Gallértleztitás
tOkarténysarfl ÍO l l l l é r . 34

Hú- és sárcipőjét 101
legmodernebb gépemme
illírekért vulkanizálom.
Fetét enü próbálja meg
Mlíllsr cipőüzem, Tisza La
jos körút 20 (Gról-pa ota)

Intelligens német kisasszony délelőttre bármilyen munkát vállaL
„Reggeli, ebéd" jeli.

1 Házal
legkönnyebben el»
adhat vagy vehet,
ha mearhirdeti a

Oélmagyarorszá
apróhirdetései közöt'

Gyermek rézágy matraccal eladó Tábor uo
ca 7b.
Használt bútorait
szekrény, ágy, szék, oMomán stb. felesleges háztartási holmiait, ed°ny,
norcellán. köyveket,(egész
könyvtárt 1 varrógépet, kerékpárt stb készpénzért
:
el akar adni. forrin)On Fá-

Mán I bertharzn*" bn'orilzle hez. Mars fér 18. Hi.
vásra,( levelezőlapra) házhoz jövök.
ím

500 kilós tizedes mázsa
sulyokkal eladó Tábor
ucca 7b.
Keltetögép 120-as eladó
vizes. Zászló ucca 9

Magányos úrnőhöz —
Féltonnás üzemképes
vagy úrhoz szerény teherautó
eladó Pál ucigénnyel házvezetőnő- ca 6.
nek ajánlkozom. „SzorMepvélelre kere*ek
galmas" jelige12 vagv 6 személyes jőÜgyes tanulóleány fel- állapolban levő ezüst
vétetik Molnár Mária
evőeszközt és dísztárnői divattermébe Petőfi gyat Gvőri Béla müórás
Zürichi devizazárla*. Páris 20.2625, London
Klauzál tér 2.
168
Sándor sugárut 2.
16.37, Newyork 323 50, Brüsszel 71.90, Milánó 27.11,
Madrid 42.75, Amszterdam 207 70, Berlin 122.60, Jobb leány mindenes
Bécs hiv. 73.10. silling 56.85. Prága 15.345, Varsó főzőnönek ajánlkozik
azonnal vagy elsejére. Tél. Péntek délután 4
58.10. Belgrád 7.00, Athén 2.97. Bukarest 3.05.
A Magyar Nemzeti Bank hivatalos árfolyamjelen- „Szorgalmas 2" jelige. órakor várom.
tése. Angol font 18.20—18.60. dán kor. 80.80—82.—,
Komplett ebédlőberendezés
belga frank 79.16—79.74, cseh korona 16.9S-17.07.
dollár 354.00-36400, kanadai dollár 348.00-368.00,
2 finom barokk-styl
szekrény, biederfrancia frank 22.30—22.50 dinár 7.80—8.30, hollan- mayer szalongarnitura, ebédlőszőnyeg, kidi forint 230.80—232.20. lengyel zloty 64.65—6515,
leu 3.42—3.46, leva 4.00-4.26. líra 29.90-30.20. né- sebb szmirnaszőnye» stb. eladó. TáQor II. 7/|j
met márka 135.70—136.60, norvég korona 9300—
94.00, osztrák schilling 78.80—8070. svájci frank
110.70—111 40, svéd korona 93.70—94.70.
Budapesti terménytőzsde hivatalos árfolyamai.
Buza tiszai 77 kg-os 7 90—8.10, 78 kg-os 8 00—8.20,
79 kg-os 8.10—8 30. 80 kg-os 8.20—«.40, jászsági,
fejérmegyei, dunántuli. pestvidéki, bácskai 77
kg-os 7.55-7.65, 78 kg-os 7.65-7.75, 79 kg-os 7.75
—7.85, 80 kg-os 7.85—7.95, Pestvidéki rozs 4.2S—4.30
takarmányárpa I. 710—7.30. sörárpa I. 10.50—11.50
zab I. 8 30—8.40. ujtengeri 5.95—6.05, ótengeri 7.80
-7 90, korpa 625—6 35.
Csikágói terménytőzsde zárlat Buza egyenetlen. Májusra 90 ötnyolcad—egynegyed (90 egynyolcad—egynegyed), juliusra 88 háromnyolcad—egya t a g o k ¿anuár
negyed (88 ötnyolcad—90), szeptemberre 89 háromnyolcad—fél (89 hétnyolcad). Tengeri alig tartott
Májusra 52 hétnyolcad (53.25), juliusra 54 hétnyolcad (55 egynyolcad). szeptemberre 56 háromnyoladják le a
cad (54.5). Bozs tartott. Májusra 64 25 (62 hétnyolcad). juliusra 64 hétnyolcad (55 egynyolcad), szeptemberre — Zab tartott. Májusra 39 (38 háromnegyed), juliusra 37 hétnyolcad (37.75), szeptemberre
37 egynyolcad (36 hétnyolcad).

Felelős szerkesztő: PÁSZTOR JŐZSBF
Nyomatott a kiadótulajdonos Délmagyarország
A nagy napon megrendelt« kedvenc ebéd- Hirlajv és Nyomdavállalat Rt. könyvnyomdájában
Felelős üzemvezető: Elein SAndor.
jét, o.ni legkevésbé sem tért ej a téli-, tava-
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