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Polgármesterek
a bíróság
elölt
A vidéki városok polgármesterei kezdenek
többet szerepelni a törvényszéken, mint a
közgyűlés előtt. A nyíregyházai polgármester után most a debreceni polgármester is
a bíróság elé áll s nem tudjuk, nem volna-e
kötelessége a szegedi polgármesternek is,
hogy a bíróság előtt keressen elégtételt a
maga s tisztességet a törvényhatósága számára azzal a lappal szemben, amelyik korr u p t n a k nevezte a szegedi közigazgatást.
Nem nagyon egészséges állapot az önkormányzatok számára ez a törvényszéki vendégszereplés. Amióta a közigazgatás a bíróságtól el van választva, azóta nem is sürgöttforgott annyit polgármester törvényszéki termekben,-mint ezekben az időkben. S hogy
a budapesti „szanálás" hány bírói tárgyalást,
mennyi ügyészi munkát és hány száz törvényszéki riportot eredményez még, erre a
kérdésre csak a jövő fogja megadni a választ.
Miután azonban nemcsak a jelenségek észlelése a feladatunk, hanem a jelenségek okainak feltárása is, különös jelentőséget tulajdonítunk annak a megállapításnak, melyet Debrecen polgármestere a tegnapi törvényszéki
tárgyaláson tett.
Debrecen polgármestere szerint ugyanis
elviselhetetlenné
vált az, hogy
mindenki a várostól kérkenyeret,
mindenki a várostól kívánja azt, hogy őt
tartsa el. Hogy a polgármesterek milyen támadásoknak, a protektori levelek milyen pergőtüzének, az ajánlók milyen szünetnélküli
offenzivájának vannak kitéve, azt csak harctéri jelentések szavaival lehet érzékeltetni.
Nem is véletlen az, hogy levelek p e r g ő tüzéről,
ajánlások o f f e n z í v a j á r ó i
beszélünk, mert minden megüresedő állás
harcot idéz fel, a pályázók megrohamozzák
nemcsak az állásokat, hanem azokat is, akikben annyi befolyást, annyi összeköttetést,
annyi közéleti súlyt feltételeznek, amennyitől már segítséget szabad remélniök. A mai
társadalmi élet korképét, a mai kenyérharc
körképét s a mai gazdasági leromlás kórképét, — korkép, kórkép, körkép ugyanazt ábrázolja, — lehtne megfesteni azokkal az ajánlólevelekkel, amelyekkel egy-egy megüresedett altiszti, vagy kezelői állás tövében öszszegyülnek. Egy darab kenyér milyen magas
helyeket mozdit meg, bércek magas tölgyeiről hullanak az ajánló-levelek, a pártfogások
salvéi negyvenkettes égyutorkokból robbannak ki, amikor csak egy darab kenyérért indulnak szuronyrohamra a pályázók.
S a magas helyek, a nagy befolyások, az
előkelő protektorok a helyi nagyságokkal, a
vicinális protektorokkal, a hangos kortesekkel vállvetve érték azt el, hogy a közigazgatás lassankint — népjóléti intézménnyé alakul át. A közigazgatásnak ez természetes feladata, de nem az, hogy az alkalmazottaknak,
hanem az, hogy az önkormányzat területén
élőknek legyen népjóléti intézménye. Voltak
idők, amelyekben a közigazgatásnak inkább
közjogi feladatait kellett betöltenie. A közjogi feladatok a mai időkben eltörpültek a
népjólét a népjóléti kötelességek mellett. Ma
az egész közigazgatási aparátusnak a népjóléti célokra kellene beállitotfnak lenni. Ámde
nem az egyesek támogatásával, hanem a rászorultakra egyformán kiható, a gyámolitásra
szorultakat egyformán felkaroló, az ínségese-

Szerda, 1934 február 21.
Ara

12 f i l l é r

X . é v f o l y a m , 41. s z
ket egyformán ellátó intézkedésekre, rendszabályokra és intézményekre van szükség. A
közigazgatás nem vállalhatja azt, hogy m i nd e n állástalannak tisztséget ad és m i n d e n
munkanélkülinek munkát biztosit, de azt vállalhatja s azt vállalnia kötelessége is, hogy
az élet szabályozásával s a felmerülő problémák megoldásával követi azt az irányt, amelyik a munkanélküliség leküzdése s a segélyre szorultak minél hathatósabb ellátása
felé vezet. Az egyéni jótékonykodásnak fájdalmasan tág szerepe van még a közigazgatás számára is, de a népkonyhák megszervezése s a munkanélküliek foglalkoztatása még
nem tölti be a közigazgatás minden feladatát. A közigazgatás a mindennapi élet szabályozója, szabályozza hát ugy az életünket,
hogy minél több legyen a kenyér és minél
több a munkaalkalom.
A polgármesteri előszobákat
kedvezményekért harcba induló

az egyéni
törekvések
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teszik h a d s z i n t é r r é s ezek a harcok
militarizálják ugy a közszellemet, hogy bünügyek, főtárgyaiások, vádíratok tarkítják nyomorában a közigazgatást. Tisza Kálmán uralmától kezdve a föld nélkül maradt köznemességet a vármegye tartotta el, de most már
nemcsak a földjét elvesztett nemesség, hanem
a boltját
becsukó
kereskedő, a
műhelyét lezáró iparos, a diplomájából
megélni nem tudó intellektuel is a közigazgatástól várja kenyerét és nyugdiját. A nagyobb baj az, hogy a leromlott társadalom, az
elszegényedett polgárság ezeket az igényeket
kielégíteni nem tudja s ha nem tudja, akkor
se befolyás, se összeköttetés, se tekintély ne
érvényesüljön ott, ahol a szegénység s az Ínség legvéresebb jogcímei sem találhatnak elismerésre. N e l e g y e n k i v é t e l s mingyárt könnyebb, kevesebb visszatetszést szülő
és kevesebb — bűnügyet produkáló lesz a
k ö z ö s sorsnak bármily fáidalmas viselése is.

Az osztrák-magyar monarchia
visszaállításáról
írnak a párisi lapok

4!liíó!ag Olaszország is a monarchia ftsszaéllliását szerelné"
(Budapesti tudósítónk telefonjelentése.')
Párisból jelentik: A francia közvélemény
érdeklődésének előterében az
osztrák
probléma áll. Egves lapok nyíltan hangoztatják, hogy az osztrák kérdés-megoldásának legkézenfekvőbb lehetősége — az
osztrák-magyar monarchia
helyreállítása
és Habsburg Ottó trónralépése lenne.
Az lntransi"fnnt
vezércikkben foglalkozik a kérdéssel és azt irja, hogy y>a szabad
osztrák-magyar monarchia
visszaállítása
Ottó főherceg jogara alrff nln n megoldás
lenne, amelyet nem lehet egyszerűen elutasítani«. A vezércikk részl-tosen megvita'.Ja mindazokat a lehetőségeket, amelyek alkalmasak lennének az
ausztriai
megállapodásra és megállapítja,
hogv
az ausztriai nemzeti szocialista moználom

/I
a

bécsi

véres

képviselö&ász

akkor kapja a legerősebb vtésL ha Ottó
elfoglalja a trónt.
A lap szerint állítólag Olaszország is
azt szeretné, ha újból felállítanák
az
osztrák-magyar monarchiát.
Végül
az
Antransigeant megállapítja, hogy ennek
a megoldásnak Középeurópára nézve beláthatatlan következményei lennének.
A Paris Soir is vezércikkben foglalkozik
az osztrák problémával és felszó'itja az
osztrák kormányt, hogy sürgősen vigye
panaszát a Nénszövetség elé.
Az osztrák kérdés volt a főtárgya a keddi minisztertanácsnak is, amelyben Barthou küK'gvmM-zter rámutatott azokra a
következményekre, amellyel a
három
nagyhatalom szombat esti
nyilatkozata
járhat.

események
keddi

ülésén

Tury Béla és Görgey
István a magyar-orosz
diplomáciai
viszony
delyreállitásáról
— A szociáldemokrata
párt d e k laiációja
a z o s z i r d k munlcásdaloitalcról
— Szerdán
megTkezdiR a iövárosi
Javaslat
tárgyalását
(Budapesti tudósítónk telefonjelentése.) Hoszszabb szünet után kedden összeült a képviselőház,
amely szerdán megkezdi a fővárosi törvényjavaslat általános vitáját. A keddi ülés egyik eseménye
a magyar—oro9z diplomáciai viszony helyreállításával kapcsolatban elhangzott két felszólalás volt.
A napirendi vita másik részét az osztrák események töltötték ki Weltner Jakab a magyarországi szociáldemokrata párt együttérzését tolmácsolta az osztrák szociáldemokraták felé. Weltner
nyugodt hangú beszédében azt hangoztatta, hogy
az osztrák kormány ne folytassa a bosszn politikáját, majd beszéde további folyamán hódolt azok

emlékének, akik meghaltak a szociáldemokrata
eszméért Felszólalásának utolsó mondatát a szociáldemokrata képviselők állva hallgatták végig.
A kormánypárt részéről K e l e m e n Kornél válaszolt a szociáldemokrata felszólalásra. Azt hangoztatta, hogy megérti a szociáldemokraták álláspontját, de ha ők szükségesnek látják ezt, a demonstrációt, akkor a másik oldal felé neki azt kell
mondania, hogy részvét kiséri a kis Ausztria sorsát és szeretné, ha mielőbb folytathatná a békés
életet
Az ülés után a keresztény gazdasági párt értekezletettartott, amelyen egyhangúlag állást foglal-
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tak u Oroaaor« »ággal kötött diplomáciai viszony osztrák kormányt: elég volt a bosszuállásból
felvételét kimondó szeraOdés ellen.
A képviselöhái kedd délutáni üléséről

részlete« jelentésünk
a következő:
A képviselőház keddi ülésének elején A 1m á s s y László elnök niegemlékezcit arról a
halálos kimenetelű szerencsétlenségről, amelynek Belgium uralkodója, Albert király áldozata lett.
— Igaz együttérzéssel és mély részvéttel fordulunk az uralkodót vesztett kulfurnemzet felé — mondotta —, amely a háború befejezése
í tán sokezer magyar gyermek ellátásával nemcsak nehéz gondok között éló népünk sorsán
igyekezett enyhíteni, hanem ujnól szorosra
fűzte és megalapozta a két nemzet között fenálló barátságos viszonyt. Érzelmeinknek a beln kamara elnökéhez intézett táviratban adtam
ifejezést.
A képviselőháa tagjai állva hallgatták végig
az elnök szavait.
Bejelentette ezután az elnök, hogy korábbi
pártközi értekezlet megállapodásának megfelelően elhelyezték T i s z a István,
Apponyi
Albert és G a á l Gaszton emlékét megörökítő
enilékplaketteket az ülésteremben.
N ia m e s n y Mihály beterjesztette a fővárosi törvényjavastat bizottsági tárgyalásáról
szóló jelentést. A törvényjavaslat tárgyalására
kimondották a sürgősséget.
Az elnök ezután javasolta, hogy a legközelebbi ülést szerdán délután tartsák és annak
napirendjére tűzzék kl a fővárosi törvény tárgyalását.
T u r y Béla felszólalásában kifogásolta, hogy
a kormány felvette
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a diplomáciai kapcsolatot a szov jettel.
A népek hozzájárulása nélkül manapság ilyen
fontos lépést tenni nem lehet — mondotta. Az
epész ország közvéleményét érdekli, hogy mi
előzte meg az eseményt. Nem akarja a miniszterelnök szavait idézni, amelyeket 1924-ben
mondott a szovjettel kapcsolatban, ez nagyon
olcsó érv volna. Azt hiszi azonban, hogy az
1918-as sebek még mindig ott tátonganák a
nemzet testén. Nagyon kétesnek tartja azokat
az előnyöket, amelyek a szov jettel való kapcsolat réven a diplomáciai, vagy a gazdasági élet
terén a mi javunkra származhatnak. Ebben a
kérdésben is szükséges volt az. hogy Qlaszországíínl együtt haladjunk, de nincs lezárva még
mindig a Duna-medence kérdése és a német
kérdés. A sokat emlegetett nemzeti öncélúság
is azt mondja, hogy külpolitikai téren a magunk utjain is járhatunk.
G ö r g e y István: Nem szabad csak a mi
szempontjainkat mérlegelni, hanem Magyarország jövőjére való tekintettel azokat a körülményeket is figyelembe kellett venni, amelyek
e lépés megtörténtéről serkentőleg hatottak.
Magyarország előtt igen sok buzgó katolikus
és protestáns állam is felvette a kapcsolatot a
szovjettel és megtalálta a biztosítékokat saját
bofolyásának telj«* sérthetetlenségére. A szovjettel való kapcsolatok felvétele nem hoz szerinte semmi változást a kormány politikájának
vonalvezetésében, amelynek egy a célja, a
mindnyájunk által hőn óhajtott revízió elérése. (Nagy zaj az ellenzéken.)
F á b i á n Béla: A szovjettel akarja ezt elérni?
M e s k ó Zoltán (a padot verve): Hallottunk
mar ilyeneket 1919-ben I
G ö r g e y : A kormány biztosítékokat kapott
arra nézve, hogy a szovjet kommunista propagandát nem fog űzni.
W e 11 n e r Jakab a napirendhez szólva,

és az akasztásokból.
W e l t n e r ezután a szociáldemokrata párt
hódolatát fejezte ki az elesett szocialista munkálok iránt.
A szociáldemokrata párt tagjai felállva hallgatták a beszédnek ezt a részét, majd Weltner
Jakabot beszéde beféjezesekor soká'g tapsol
ták.
K e l e m e n Kornél arról beszélt, hogy az

ilyen nyilatkozatok nem használnak sem

osztTák szociáldemokraták ügyének, de
használnak
az
országnak
sem.

az

nem
Nem

Eltemették a kormánycsapatok 49 áldozatát — Ujabb letartóztatások
Bécs, február 20. Kedden tartották meg Bécsben a gyászünnepséget a különböző védelmi
alakulatok 49 elesett tagjának emlékére. Az ünnepség délben egy órakor kezdődött a városháza előtti téren, ahol I n n i t z e r érsek szentelte be a halottak koporsóját. A szertartás után
M i k l a s elnök, majd D o l l f u s s kancellár
tartott beszédet. A koporsókat katonai autókra
emelték és a bécsi templomok harangjainak
állandó zúgása közben szállították a temetőbe.
A gyászmenet élén F e y alkancellár haladt. A
gyász jeléül a színházak és a mozik egész nap
zárva maradtak.
A beszentelés után M i k l a s köztársasági elnök léoett az emelvényre és búcsúztatta a halottakat
— Nem hullott terméketlen talajra a véretek
— mondotta. Hősi halált haltatok valamenynyien. emléketeket a haza, amelynek védelmében elestetek, hűséges kegyelettel fogja megőrizni. Ne panaszkodjatok, hogy elestetek, hősök vagytok. A büntetés el fogia érni azokat,
akiknek áldozataik lettetek, akik bűnös vezetőik által félrevezetve felkeltek az államhatalom ellen. Ezeket el fogja érni a szigorú büntetés. Nektek hősöknek nemcsak az osztrák hazától, hanem egész Európától köszönet jár.
Dollfuss kancellár
beszédében bejelentette, hogy az ostromállapotot szerdán reggel 7-kor megszünteti és annak
a reményének adott kifejezést, hogy ujabh elvakultság nem akadályozza meg a kormányt
elhatározásának keresztülvitelében. A kancellár ezután ezeket mondotta:
— A haza védőinek a ti véretek által megszentelt bajtársiasságát most már semmi sem
zavarhatja meg. Ebben az irányban minden
kísérlet hiábavaló 4 lesz. Hazánk békéjét bajtársi hűséggel meg fogjuk védeni. Valamenynyien a megbékülésnek, az ország békéjének és
u j felépítésének szenteljük életünket.
A kormány tagjai Dollfuss kancellárral az
élükön vettek részt a temetésen. Fey alkancellár fekete lovon jött, rohamsisakkal a fején,
ö vezette a temetési menetet a városházától a temetőig. A kormány tagjai mellett
foglalt helyet S t a r h e m b e r g herceg, továbbá S t e i d l e . a propaganda minisztérium
vezetője.
Mindketten a Heimwehr tábori
egyenruhájában voltak, sapkájukon a Heimwehr fehér-fekete tollával.
Hatalmas tömeg kisérte ki a temetőbe a menetet, ahol a koporsókat mégegyszeri beszentelés után elhantolták.
Hétfőn ismét több letartóztatás történt Bécsben.

A bécsi munkások nem voltak lázadók — mondotta —, csak a szabadság védelmére fogtak
fegyvert, amikor nyilvánvalóvá lett, hogy a
Heimwehrek erőszakosan akarják megszerezni

Letartóztatták S t e r n Győrgyöt, az osztrák
nemzeti bank főtanácsosát, a szociáldemokraták egyik pénzügyi tanácsadóiát, Schneller Ká-

A l m á s s y elnök? Ne használjon a képviselőházba nein illő kife jezéseket.
R a s s a y Károly: A Heimwehrre mondta,
nem nz osztrák kormányra.
A l m á s s y elnök: Akkor sem szabad parlamentben ilyén kifejezést használni.
W e l t n e r Jakab: Habicht és Hitler nem törődik azzal a politikai illemswibállval, hogy
nem illik idegen országok belügyeibe beleavatkozni és azért a magyar kormány is megengedhetne magának annvit. hogy figyelmeztesse az
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Ausztriában szerdán reggel
megszUnik a statárium

az osztrák eseményeket tette szóvá.

a hatalmat. Szégyenteljes gyalázat az, ahogyan
ezekkel a szocialista munkásokkal elbántak.

mondhatunk
bírálatot
egy
szomszéd
állam
ügyében.
A
szociáldemokraták
nyilatkozatára
azonban — mondotta — a
'óbboldalról kénytelenek vagyunk bizalmi nyiatkozatot lenni, ebben azonban netr. mehetünk
tovább, mint addig, hogy nagy részvéttel nézzük a vergődő Ausztria sorsát; kívánjuk, hogy
a szomszéd ország mielőbb talpraálljon és a
békesség kerekedjék felül. Maid a történelem
fogja eldönteni, kinek volt Ausztriában igaza.
Ezután a többség elfogadta az elnök napirendi indítványát. A holnapi napra 28 interpellációt jegyeztek be. Az ülés hat óra után ért
véget.

roly tábornokot, aki ellen az a gyanú, hogy
résztvett a védőszövetség fetfegwerzésének intézésében és S e i l e r János Károlyt, az „Arbeiter Zeitung" főszerkesztőjét.
Hivatalosan közlik: Bécsi illetékes helyen kijelentették. hogy Miklns szövetségi elnök lemondásáról külföldön elterjedt híresztelések
teljesen valótlanok.

Szerdán reggel megszűnik
a statárium
Az alsóausztriai közbiztonsági igazgató Alsóausztria területére kihirdetett ostromállapotot saerda reggel 7 órától kezdődő hatállyal
megszüntette.

Ledöntött szobrok
Bécs. február 20. Keddre virradó éjszaka a
Schmeri ing-téren Heimwehr-emberek
jártak,
akik a forradalmi rendszer három vezető emberének. A d 1 e r Viktornak, R e u m a n n polgármesternek és H a n u s irónak mellszobrát
ledöntötték és eltávolították. Délelőtt e szobrok
helyébe D o l l f u s s kancellár, F e y alkancellár és S t a r h e m b e r g herceg plakátképeit
helyezték el.

O'aszorszáa Ausztria függetlenségéért
(Budapesti tudósítónk telefon jelentése.) Rómából jelentik: A keddi olasz lapok — nyilván
felsőbb sugalmazásra — sikraszállnak Ausztria
függetlenségéért. Az egész sajtó megállapítja,
hogy Ausztria függetlenségének fenntartása elsősorban érdeke Olaszországnak is.

Borza'mas vasúti szere«icsfct'ersé« Sianyo'országban
9 halott, 100 súlyos sebesüli
(Budapesti tudósítónk telefon jelentése.) Madridból jelentik: A cordovai tartományban kedden ha jnalban borzalmas vasúti szerencsétlenség történt, amelynek 9 halottja és több mint
100 sulvos sebesültje van. Reggel 4 óra tá jban
Villaműva állomás közelében összeütközött
egy Madridból érkező különvonat, — amelven
egy futballraérkőzés közönsége utazott Sevillába —, a sevillai gyorsvonattal. Mindkét vonat
kocsijai összetörtek. Életét vesztette a két mozdonyvezető. A vonat roncsai alól eddig 9 halottat húztak ki. de valószínű, hogy a katasztrófának még több halálos áldozata lesz, mert
a sebesültek közül húsznak az állapota életveszélves.

Lengyel Lőrincra.ts Nr. huMira
üzemköltség csökkentés céljából átszervezte üzletét

i«9

és butorraktárát az uecai frontról az udvari frontra helyezte á t Ennek következtében gyára országosan ismert e'sfirendíi készítményeinek árát lényegesen redukálta és abba a heíyzeibe kerltt, hogy művészi kivitolű k asszikus és modern
stihisban készfl't. va'óban értékes bútorait rendkívül olcsón árusíthatta. —
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Összeírják a tömegszállásokat
és a nedves lakásokat
Védekezés a lifusz ellen

'(A Délmagyarorszán
munkátársától.)
Hosszú eszterr'ők óta folyik a harc Szegeden a tífusz ellen. A város a szegedi
egyetem közegészségügyi intézetében és
orvosi fakultásában igen hasznos fegyvertársat talált, mert — mint ismeretes —
az egyetem volt az, amely néhánv évvel
ezelőtt kinyomozta az akkori
tífuszjárvány fészkét és igy lehetőséget nvirt^'t
a járvánv további terjedésének megakadályozására. A tífuszos megbetegedések
ugyan nem szűntek meg teljesen, de járványszerücn m á r nem lénett fel ez a megbetegedés. Most beleszólt ebbe a közegészségügyi harcba a belügyminiszter,
aki rendeletet adott ki a tifuszelleni védekezésről. A rendelet kötelezi a vá-os hatóságát, hogy a legnagyobb gonddal folytassa a küzdelmet, a legszigorúbban ellenőrizze a tömeglakásokat, a menhelyeket,
a tömegszállásokat, mert a tifusz ezeken
a helyeken talál biztos melegágyra.
A belügyminiszteri rendelet értelmében

a város hatósága most sürgősen összeiratja a város területén feltalálható tömeglakásokat, tömegszállásokat, menhelyeket és
nedves lakásolcat. Az elkészítendő kimutatás alapján a főorvosi hivatal
közegri
helyszíni vizsgálatot tartanak minden helyen, gondoskodnak arról, hogy a tisztátalan lakásokat és szállásokat tu'ajdonosaik legsürgősebben hozzák rendbe, azokból a lakásokból és szállásokból
pedi".
amelyeknek tisztántartása lehete'lm szükség esetén karhatalommal
is kilakoltatják
a lakókat. Kilakoltalják
a nedves pincelakások lakóit is és a kilakoltatottak egészséges, száraz lakásokban va'ő elhelyezéséről a város hatósága gondoskrdik. A főorvosi hivatal megvizsgálja a városi menhelyeket és valószínű, hogv ; a"asolni fofja a Tavasz-uccai menhely megszüntetését, illetve áthelvezé<"éf, mert ebben a 7 i"té ménvben a közegé z~égügvi követelmények betartása szinte a lehetetlenséggel
határos.

Vakmerő kasszafurás
a Szegedi Ipari Rt. gyártelepén
(A Délmagyarország
munkatársától)
Keddre virradó éjszakán a Szegedi Ipa i
Bt. Petőfi Sándor-sugárúti ecettvártelepén
kasszafurók jártak. Áz ismeretlen tettesek
álkulccsal hatoltak be az irodahelyiségbe,
ahol megfúrták a kasszát. A tettesek rózsanyitással dolgoztak, ami abból áll, hogy
belefúrnak a szekrény oldalába, azután a
fúrás helyét vasakkal szétfeszilik. Itt is
szétfeszítették a kassza oldalát és igv sikerűit bejutniok az egész fiókba, ahol 150
pengőt és iratokat találtak. A pénzt ma-

gukkal vittek. A betörők felfordították az
egész irodát, kihúzgálták a fiókokat, azok
tartalmát szétszórták a padlón. maid eltávoztak.
A betörést reggel fedezték fel. A rendőrség valószínűnek tartja, hogy ezt a kaszszafurást is azok követték el, akik az utóbbi hetekben több hasonló büncseVcményt
követtek el. Bizonyosnak látszik, hogy
az Agrária Rt. kasszafurói is ezek voltak. A rendőrség nyomozást indított a
kasszafurók kézrekeritésére.
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¿zárlatát

mtfr jtaizsietUs
fertőzés
— Kémet és iuaoszláv
d ö i í e k f>e!y szirti
szemléje
a szegedi
gyümölcs falcéi

(A Délmagyarország
munkatársától.)
Esztendők óta tartó szigorú zárlat után az
idén valószimVegfelszabadulnak a ha'áro'v
a szegedi gyümölcsfacsemeték előtt. A
határokat akkor zárták lc, amikor megál/apitották, hogv egyes szege 'i gvümökskertekből paizsMüvel fer'ő-ött csemeték
kerüllek ki és jutottak el osztrák és jugoszláv piacokra. A kormány és a város
hatósága azonnal a legszigorúbb ó intézkedéseket léotetett életbe és az é t k e i tek is minden lehetőt elkövettek, hogv
megszüntessék a szegeii kertek fertőzöttségét, amely többszáz kertészkedésből, fanevelésből 'élő család eg-is-tenciáját fenyegette a legnagvobb mértékben. Belekapcsolódott a védekezési munkába a rovartani intézet éppen ugv, mint a szegedi
növényvédelmi kirendeltség, a város fertőtlenítő állomást állított fel és a legszigorúbban ellenőriztette az előirt védekezési rendelke'é^e' betartását. A tervszerű
védekezés eredményeképen most va'ószinüleg sor kerül a szegedi kertekre rlren
delt zárlat m jszüntetésére és ebben az
esetben ismét megnyilnak a külfölJi pia-

fcfkffl-

lekben

cok a Szegeden termelt facsemeték előtt.
Hétfőn Szegedre érkezett dr.
Martin
Schwarz, a berlin-dahleni birodalmi növénvkórfani inté-et igazga'ója, dr. Radivoj
Lazic, a zentai prefektura növénytani
szakreferense, dr. Keller Hermann,
a
földmüve! é-ágyi minisztérium nö.é.iyvédelmi szolgálatának vezetője és
Bakó
Gábor, a rovartani állomás igazgatója. A
német és a jugoszláv megbízott szege'i
találkozása véletlen volt. Mindketten azért jöttek Szegedre, hogy a szegedi kertek paizstetüs fertőzöttségének 'tör l-nénveit tanulmínvo^^ák. A szegedi kertészek ugyanis legutóbb a zárlat felöl 'ását
kérték a földművelésügyi miniszterlől azzal az indokolással, hogv a fe^tőzöttsén
meoszün 4 és íny a zárlat további fenntartására nincsen szükség. Németors á > és
Jugoszlávia értesitést kapott erről a kérelemről és mindkét állam azért kü'dte
ki szakértőjét, hogy a helyszínen szerezzenek tájékozódást
A német és jugoszláv megbízottat, valamint .1 ma. va- ko .^árr
i
i dt.
Miháluffy László tb. fogalmazó és d r .

n

Csikós István városi tisztviselő kalauzolta
végig a szegedi gyümölcsfa-kerteken. A
bizottság megtekintette a gyümölcsfacsemeték fertőtlenítésére szolgáló
ciánozó
kamrákat, a vegvkisérleti állomást
és
megáll anitotta, hogy Szeged
területén
megszűnt a paizstetüs fertőzés további lehetősége. Megállapították a szakértők azt
is, hogy abban az esetben, h a
egyikmásik gyümölcskertben mé^ a'cadnának
is fertőzött növények, a zárlatot
egész
nvugodlan meg lehet szüntetni, mert Szegedről egyetlen gyümölcsfacsemete
sent
kerülhet "ki előzetes és tökéletes fertőtlenítés nélkül, a zárlat feloldásának
tehát
nincs semmi akadálya és nincs semmi
akadálya annak sem, hogv Sreged-ől ismét megindítsák
a gyümölcsfaesemeteexportot.

Emléktáblán
örökilik meg
Feketeházv
Jánosnak,
a közúti híd tervezőjének
emlékét
(A Délmagyarország munkatársától.) A Mérnők- és Építesz Egylet szegedi osztályának küldöttsége jelent meg kedden délelőtt dr. P á 1 f y
József polgármesterhelyettesnél. A küldöttség
bejelentette, hogy az egyesület a mult évben
rendezett városfejlesztési előadássorozat értékes
anyagát rövidesen könyvformában kiadja, mivel azonban az egyesületnek nincs fedezete a
kiadás költségeire,' a várostól kér támogatást
olyan formában, hogy a kiadandó kötetből a
város vegyen át megfelelő számú példányt. A'
polgármesterhelyettes közölte a küldöttseggel,
hogy a városrendezési előadássorozat anyagát
maga is rendkívül értékesnek tartja és ezért
teljesiti az egyesület kívánságát. A város által
átveendő példányokat a törvényhatósági bizottság tagjai között fogják szétosztani.
A küldöttség ezután közölte a polgármesterhelyettessel, hogy az egyesület megállapítása
szerint a szegedi közúti hid terveit nem Eiffel
készítette, hanem Feketeházy János magyar
mérnök, amint azt M ó r a Ferenc is megállapította. A párisi Eiffel-cég a magyar mérnök
terveivel pályázott a hidépitésre és Feketeházy
tervei alapján építette meg a hidat. A mérnökegyesület ezért elhatározta, hogy Feketeházy
János emlékét valamilven formában mesörökiti. Most engedélvt kért a város hatóságától arra. hogy a hídfeljáró Kultúrpalota felé néző falának közepébe egy domborművű márvánvtáblát helyezhessen el Feketeházv János emlékére
és a hidban elhelvezett régebbi táblára vésesse
bele a város hogy a hid „Feketeházy János tervei szerint" készült. Kérte továbbá a küldöttség,
hogy a város a hidat nevezze el Feketeházyhidnak.
A polgármesterhelyettes kijelentette a küldöttség előtt, hogv örömmel adja meg az engedélyt az emléktábla elh elvezésére, a város is
szívesen kiegészíti a régebbi emléktábla hiányos szövegét, a hid elnevezését azonban szűk
«égtelcnnek tartja.

SvábhegyiSzanatArium
(Budapest cen»runr>ától 12 percre)

Ideális suhalpin klima —
Ideális diétás ellátás —
Legnagyobb luxus —
Mérsékelt árak —
Kura — Sport — Szótakozás

Fiiszer, termény
de a legjobb minfisöget legolcsóbban szolgálom ki.
Legkisebb rendelést M z h o z szállítom.

Kertész
f ű s z e r Mikszáth K. u.4
F i g y e l j e n a cégre.
1*7

NAPONTA :
ÖT DEKA HUS
Ar/atmas-e
Dr. Mészáros

a húsfogyasztás
Góbor

Herékpár, Rádió, Gramofon r^,^ Dérynéi

IIW1MW I I I M W P B M B M M W W M — H a g y

(A Délmagyarország munkatársától.) Az Egyetem Barátai Egyesületének természettudományi
szakosztálya kedden délután rendezte második népszerű előadását az egyetem vegytani intézetének
nagy előadótermében, amikoris dr. Mészáros
Gábor egyetemi magántanár tartott érdekes előadást „A hns szerepe a táplálkozásunkban" címmel.

Az Oroszl&n-uccai műteremlakásról — lemondott a bankiiszíviselő~bérlő
fellebbezés sikere
(A

Délniagyarorszdg

munkatársától.)

Az

egész városban nagy visszatetszést keltett annak idején, hogy a kisgyűlés N y i l a s s y Sándor Oroszlán-uccai
műteremlakását P u y
László banktisztviselőnek adta bérbe lakás céljaira, pedig ez a lakás az Oroszlán-uccai városi bérház építése alkalmával kifejezetten műterem céljaira épült. A Nyilassy halálával
megüresedett
műterem bérletéért folyamodott
Dr. Mészáros Adám és Évával kezdte és előegy fiatal szegedi festőművész is, aki bér fejévette a bibliát, melyből bizonyította, hogy a leg- ben festményeket ajánlott fel érte, a kisgyűlés
első emberek csak növénnyel élhettek. Az özönviz azonban a készpénz-bért ajánló banktisztviidejétől kezdve azonban a biblia szerint is már selő mellett döntött. A kisgyülési határozatot
hússal táplálkoztak. A vita: együnk-e húst, olyan Pásztor József megfellebbezte s fellebbezésében
igen erős bírálatot mondott a szegedi kultúrrégi. mint maga a történelem. Pythagoras az politikáról kérve a belügyminisztert, hogy
állatok halhatatlanságát hirdetvén, eltiltotta hí- semmisítse meg a sérelme^ határozatot és köveit a husevéstől. A mai vegetáriánusoknak két al- telezze a város hatóságát, hogy a műterem céljaira épitett lakásokat művészembereknek adfaja van, egyikük csak a hust veti meg, de egyéb
ja ki.
állati terméket, mint tejet és tojást elfogad, a máérdekes fordulat következett be ebben
sik rész egyáltalában csak növényi ételhez nyul. az Most
ügyben. P u y László, aki a kisgyülési haSemmi adat sincs, hogy a vegetáriánus életmód ká- tározat értelmében májns eNején beköltözheros volna, mert egészségben, munkában, élettan tett volna Nvilassv Sándor elárvult műteremtamban, »poriban, egyáltalán nem maradnak le a lakásába. kedden délelőtt fölkereste hivataláhúsevők mögött. Az nem áll, hogy akik sporttré- ban dr. P á l f y József polgármesterhelyettest
és bejelentette, hogy leniond az Oroszlán-uccai
ninget folytatnak, azoknak több hust kellene en- műteremlakás bérletéről, mert a kisgvülési haniök, vagy hogy egyáltalában a húsevés fokozná
tározat ellen benyújtott fellebbezések meggyőz-

a munkabírást. Szegeden is folytattak kísérleteket,
amelyek során megállapították, hogy • megszokott
"életmód tesz fokozottabb munkára is alkalmasabbá. akik nem szokták meg a több hust, azok erflstbb hustáplálkozás esetén kevesebbet' tudnak

— A hus azonban gazdag táplálék és csak akkor
veszéyes, ha mértéktelenül fogyasztják. Ez nem
érinti a szegény néposztályt, melynek sok húsra
nem telik. A középosztály vagyoni viszonyaihoz
mérten túlzásba megy. Nyomban nem lehet ily
túlzás kárát észleint, azonban a sok húsevés ok•vetlonül rontja a szervezetet, a bajok néha csak évtizedek múlva, gyakran az öregkorban mutatkoznak. Régente nagy fejérnye szükségleteket vitattak az orvosok, a mai álláspont az, hogy 90 gram
elegendő. Ennek 10—11 deka hus felelne meg naponkint, ha semmi mást az ember nem enne. De
mert mást !s eszik, a helyes életmód az, hogy hetenkint négyszer együnk hust, akkor ts 5—6 dekát
és nem kétszer ngvanaznap, együnk hetenklnt egyszer sajtot, kétszer tojást és naponkint legalább 3
deci tejet. Ezzel ha nem is élünk a bibliai korig —
fejezte be előadását —, de meghosszabbítjuk és
egészségben megőrizzük életűnket.

(A Délmacj'iarorszán
munkatársától.")
Beszámolt a Dé'marryarország arról a rágalmazás! perről, amely a szegedi egv tem jogi és ál>arntudománví karának, illetve a kar tanárainak panaszára indult
meg Németh Ferenc jogszigorló, Szende
Mihály. Kanfnffnn
Jenő: Demeter Aladár és dr. Deutsch Nándor ellen. A vád
szerint Németh levelet küldött Szende Mihály cimére és azt irta, hogv 500 p^ngő
ellenében rjaranciáml hajlandó Szende Mihály felvételéi a szegedi, vagy a debreceni
egyetemen elintézni. A levélről fir T omá^t
szerzett a szege.U egyetem és a 1ünvádi < 1járás megindult némcsak Németh,
de
Szende ellen is, aki a levelet nagybátyjának, Demeter Aladárnak megmutatta, Demeter ellen is, aki a dologról K a u f m a n n
Jenővel beszélt és Kaufmann ellen is, aki
Szendét dr. Deutsch Nándor szigetszentmiklósi ügvvédhez utasította tanácsért.

A szegedi törvényszék valamennyi vádlottat bűnösnek mondotta ki felhatalmazásra üldözendő rágalmazás vétségében,
Némethet U napi fogházra, Kaufmannt,
Demetert és Deutschot 50—50
pengő,
Szendét pedig 20 pergő pénzbüntetésre
ítélte. Az Ítélőtábla, ahová
fellebbezés
folytán került az ügy, az ítéletet megsemmisítette, mert a bíróság a pénzbüntetést
helyettesítő fogházbüntetést nem foglalta
az ítéletben. A tábla az iratokat azzal
küldte vissza a törvény székhez, hogy ujabb
tárgyalás nélkül hozzon Ítéletet. A törvényszék azonban ngv találta, hogy tárgvalás nélkül nem hozhat Ítéletet, ezért
újból letárgyalta az ügyet és Némethet a
megismételi tárgvalás
után csupán 100
Dr. Mészáros Gábor oagy érdeklődéssel kísért
engő
pénzbüntetésre
ítélte
azzal az indoelőadását sokáig tapsolta a közönség.
olással, Logy az ügy a vádlott hibáján
kivül eső okokból húzódott el ennyire és
a vádlottnak szintén a saját hibáján ki48 fillér vül u j a b b kiadásai merültek fel. Szende
1 kg kendermag
3.20
„
1 iifl mogyoróbél
büntetése 20 pengő maradt.
1.20
I kg a k á c m é z
A másik három vádlott ügyét a törvény1-—
„
1 llf. fányér'en élolal
szék
elkülönítette, mert ezek nem jelenValéria tér.
Paprikapiac. ÍM tek meg a legutóbbi második tárgyaláson.
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ték arról, hogy a kérdéses lakásba tényleg csak
alkotó művészek költözhetnek be. Éppen ezért
elhatározta, hogy a fellebbezések kormányhatósági elbírálását nem várja be, önként áll fél-

re, hogy a város hatóságinak lehetőséget
nyújtson az annyira sérelmezett kisgvülési határozat korrigálására.

A polgármesterhelyettes köszönettel vette
tudomásul Puy László bejelentését és utána
azonnal döntött is a müteremtakás további
sorsa felől. Néhány nappal ezelőtt ugyanis jelentkezett nála ErdéTvi Mihály, a szegedi származású kiváló festőművész, aki annakidején a
város ösztöndíjával végzett külföldön igen komoly tanulmányokat, a legutóbbi években Baselben élt és most elhatározta, bogv hazajön,
Magyarországra és Szegeden telepedik le. A
várostól kér műterem céljaira alkalmas lakást,
amelynek használatáért készpénz-bér helyett
festményeket ajánl föl. Dr. Pálfv József polgármesterhelyettes most értesiti Erdélyi Mihályt. hogy május elsején beköltözhet az
Oroszlán-uccai műteremlakásba,
amelynek
használatáért évente hétszáz pengő értékű festményt kell átadnia a városnak. Lehetséges,
hogy a város az első évi mütereraljér fejében
Erdélyi Mihállyal festeti meg Móra Ferenc
arcképét is a Kultúrpalota számára.

Ufabb Ítélet
az egyetem rágalmazás! perében

dolgozni

— A test táplálásának célja, — íkár egy gépeidnél —, a hajtóerő megszerzése és a jókarbantartás — folytatta előadását. Magiuúboz veszünk
táplálékot, hogy az bennünk elégve, életmükődéí'icket fenntartsa és mert testünk állag folyton
kopik, nj anyaggal azt építse. Legfontosabb tápanyag a fejérnye és azt részben a húsból kapjuk,
mert a húsban ebből annyi, sőt első minőségű, hogy
egy adag hns tápértéke felér 10 kilogram kápasztával. Azonban minden növényi eledelben van ebből az anyagból, főképen a kenyérben, legnagyobb
mennyiségben a tejben. Aki nem eszik hust, pótolhatja ezt elsősorban tejjel, azutántojáiMl.tejtermékekkel, növényi táplálékkal. A vég*6 konklúzió
az, hogy — okvetlenül nem kell hast enni

K i n

A város és a müvészettámogatás

?

előadása

Javít 6 müh«»y -

Ügyüket kedden tárgyalta a törvényszék
és őket fejenként 50—50 pengő pénzbüntetésre ítélte, ugy, mint az eiső alkalommal. Valamennyi vádlott fellebbezett az
itélef ellen, így az ügy ismét a tábla elé
kerül.

Szegeden eddig háromezren
magyarosították meg nevüket
(A Déhnagyarország munkatársától.) A város illetőségi hivatalában, ahol a névmagyarositási kérelmeket intézik mostanában meglehetős nagy a forgalom. Naponta 8—10-en
fordulnak meg a hivatalban és benyújtják a
névmagyarosítás iránti kérelmüket. A hivatalban szerzett információnk szerint eddig Szege-

den több, mint háromezren magyarosították
meg idegen hangzású nevüket A városi hivatalokban és üzemeknél a polgármester felhívása ellenére, mindmáig aránylag kevesen magyarosították meg a nevűket az idegennevü
városi alkalmazottak közül, pedig külön is fel
szólították őket. A rendőrségen, a törvényszék és a posta alkalmazottai közül általában
nagyobb százalékban magyarosítják a nevűket, naponta egy-két kérelem érkezik a hivatalhoz ezekről a helyekről.
A város hatósága most még inkább meg
akarja könnyíteni a nevmagyarositási eljárást,
ezért az illetőségi hivatal most a névmagyarosításhoz szükséges kérvényblankettákat nyomat. Egyelőre 5000 példányban készül ilyen
kérvényblanketta, amelyet bárki kitölthet és
hozzámellékelve a születési anyakönyvi kivonatát, beküldhet az illetőségi hivatalba. A város hatósága a kérvényblankettákat elküldi az
idegennevű alkalmazottaknak is és újólag felhívja őket nevük magyarosítására. Remélhető,
hogy a kérvényblanketták kinyomatása után
a nevmagyarositási akció még erősebb lendületet vesz Szegeden.

műn
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Olcsóság a legjobb reklám!
L c n i i a b b tavaszi cikkek: Öltönyök, Felöltők, Burburrv Baglán. Trench-Coats,
Bőrkabátok. Fia öltönvök, felöllők
nadrágok. Hubertusok készen és méret
után naffv választékban!

Sikkasztásért a tábla is
egyhónapi fogházra ítélte
dr. László Jenőt
(A Délmagyarország
munkatársától.')
Dr. László Jenő ügyvéd sikkasztási ügvét
tárgyalta kedden a szegedi tőrvényszék
fellebbviteli tanácsa. Dr. László Jenőt volt
kliense, Csikós József gazdálkodó jelentette fel 164 pengő elsikkasztása miatt.
Csikós és felesége ingatlant vásárolt. A
vételár utolsó részletét, 164 pengőt átadták az ügyvédnek azzal, hogy azt juttassa
el az eladónak. Ez azonban nem történt
meg és az eladó a hátralékos összeg erejéig pert indított Csikósék ellen. Csikősék
ekkor felszólították Lászlót, hogy rendezze az ügyet, de az ügyvéd nem intézkedett,
mire feljelentették.
A járásbíróság előtt az ügyvéd azzal
védekezett, hogy többször felszólította az
ingatlan volt tulajdonosát a pénz átvételére. A tanuk az ügyvéd ellen vallottak.
A biróság bűnösnek mondotta ki Lászlót
és egyhónapi fogházra ítélte. A fellebbviteli biróság kedden az elsőfokú ítéletet
helybenhagyta. Dr. László Jenő az ítélet
ellen semmiségi panaszt jelentett be.

Fácánvadászaf alán
(A Délmagyarország munkatársától.) A mult
év november 28-án őrgróf
Pallavicini
Károly Alfonz sándorfalvai uradalmában főúri fácánvadászat volt. A vadászat hirére a
környékbeli nincstelenek összesereglettek a
vadászterület körül és egy-két kilóméteres távolságból követték a vadászokat abban a reményben, hogy nekik is jut egy-két lelőtt fácán. A vadőrök és a csendőrök azonban résen
voltak. A csendőrök egy sereg nincstelent értek tetten, amint a földről felvették a lelőtt
fácánkakast és azzal igyekeztek minél előbb
eltűnni. Ezek ellen a csendőrök feljelentése
alapján tulajdonelleni kihágás cimén indult
meg az el'"arás. A szegedi járásbíróságon dr.
S z a l a y Zoltán Tárásbíró most tárgvalta két
ilyen gv^nusitott figvét. Az egvík vádlott J u h á s z József, a másik S z e k e r e s András
volt. Mindketten azzal védekeztek, hogy munkanélkül voltak, keresetűk nem volt. Hallották,
hogy főúri vadászat van a homok-majori erdőben, ezért ott „csékésztek" a főúri vadászok
körűi. A fácánkakast szerették volna hazavinni mert abból másnap ió ebédet ehettek volna. A csendőrök az egyiktől is, másiktól is elvették a fácánt és visszaadták az őrgrófnak. A
biróság a vádlottakat bűnösnek mondotta ki az
ellopott fácánkakasok miatt tulajdonelleni kihágásban és ezért őket 5—5 pengő pénzbüntetésre itélte, az itélet végrehajtását azonban próbaidőre felfüggesztette.

Bekoritiftzctt arcú rablótámadó
a postahivatalban
(Budapesti tudósítónk telefon jelentése.) Pécsről jelentik: Kedden este ismeretlen tettes bekormozott arccal behatolt Ráckozár község
postahivatalába, ahol K i s s Edit postatisztviselőnő a hivatalos pénzt számolta. A támadó
revolvert fogott a tisztviselőnőre és pénzt követelt. A tisztviselőnő sikoltozni kezdett, mire
a támadó rálőtt és balkarián megsebesítette. A
lövés za jára a szomszédok siettek a posta tisztviselőnő segítségére, a támadó elmenekült.

Letartóztatták
a bambergi fopo'gármestert
Bamberg. február 20. A német politikai rendőrség közli: W e e g m a n n
főpolgármestert
kedden délelőtt védőőrizetbe vették, mert megsértette a nemzeti szocialista párt egyik kerületi vezetőjét.

A
, Szeged

FÖLDES IZ/Ő
KLAUZÁL TÉR

papriKarendelei

és Kalocsa
nrlvtléfjluma
Bárányi
főispán
a

(A Délmanrrarorszárj munkatársától.)
A
33-as bizottság — mint jelentettük
—
szombaton letárgyalta és' elfogadta a paprikatermelő területek korlátozásába vonatkozó rendelettervezetet, amely rövidesen
végrehajtásra kerül. %araiiyi Tibor főispán, aki kedden érkezett vissza Bajáról,
a rendeletről a következőket mondotta:
— A magam részéről őszintén örülök,
hogy a szegedi paprikatermelők ügye végre megoldáshoz jutott azzal, hogy a korm á n y elrendelte a fűszerpaprika termelésterületének zárolását. Természetesen ez
az intézkedés nem jeleni semmiféle árszabályozást, mert célja kizárólag az, hosy
a fűszerpaprika termelése arányban álljon a bel- és külföldi fogyasztással és egy
estleges túltermelés ne okozzon oly árakat, mint voltak az 1932—33. gazdasági
évben, amikor a papri'_atermelők csaknem teljesen tönkrementek. Most, hogy
a területzárolás megtörtént, mentve van-

Ji belga

Király

Brüsszel, február 20. Albert belga király holttestét tegnap este ágyutalpra helyezték és a
koporsót a belga nemzeti lobogóval borították
be. A koporsó előtt négy lovasszázad haladt
gyászfátyolos zászlókkal. A koporsó körül fáklyás lovasok lépkedtek, mögötte hat feketeruhás apáca haladt, majd az elhunyt király két
fia, a brabanti herceg és a flandriai gróf. A
brüsszeli királyi palota előtt a kormány tagjai
fogadták a gyászmenetet. Hat gránátos tiszt leemelte a koporsót az ágyutalpról és a palotában
felállított ravatalra helyezte. A király holttestét egyenruhába öltöztették, mellén a Lipótrend nagyszalagja.
Brüsszelben minisztertanács volt, amelyen
megállapították a csütörtöki gyászszertartás

Eny szegedi iparnsbankett
viharos ufóhang^ai Makón

lett a
nanriKatermelés*
rendeletről

nak a termelők a ráfizetéstől, mert e g y *
lőre csak olyan nnqyságu területek kerülhelnek paprika alá, kizárólag a zárt területen belül a szerzett jogok épségben
tartása mellett, amelyek a mai aránkban
szükségessé vált termelést hozzák meg.
— Ézen előnyökön kívül — folytatta a
főispán — még külön nyereségnek könyvelem el, hogy most m á r Szened és Kalocsa privilégiuma lett a paprikatermelés,
hogy Szeged és Kalocsa halárán
kivül
nem lehet paprikát termelni. Ez a várható terméshasznon kivül m á r most a
paprika termőföldek árának emelkedését
hozza magával és így vagyonban gyarapodtak a paprikatermelők, de Szeged városa is, amelynek igen sok olyan főtd e
van bérbeadva, amely, paprikatermeié i
jogosultsággal bir. Ezek a városi""töldb'érlők minden fennakadás nélkül és könnyen
fogják tudni fizetni a jövőben a városnak a földbért.

a

ravatalon

részleteit. A gyászmenet délelőtt 10 órakor indul útnak a királyi palotából a St. Guduletemplomba.
Az
egyházi szertartás után
Laekenbe szállítják át a koporsót. Mielőtt elhelyezik a holttestet a kriptában, a katonaság
végső tisztességadásképen elvonul a koporsó
előtt.
Párisból jelentik: A francia kormány elhatározta, hogy Albert király temetésére egy gyalogszázadot és egy tengerészlövész-különitményt küld ki zászlóval és zenekarral annak a
hősies együttműködésnek az emlékére, am"tvet
a belga és a francia gyalogosok és tengerészek
a világháború alatt Ypern környékén kifejtettek. Franciaország hivatalos gyásza március
17-ig tart.

zepette megakadályozta az iJgy tárgyalásit s azt,
hogy Antal József a közgyűlés előtt igazolhassn,
miszerint Papp József az elöljáróságban tett bejelentése, illetve, hogy a szegedi iparosbanketten
résztvett makói iparosok nem képviselték volna
méltóan a makói ipartestületet, — nem felel meg
a valóságnak. A szegedi iparosbankett makói ntóhangjai igy most már a közgyűlést viharoktól feld\izzr»s7tva foglalkoztatták tovább a kedélveket

(A Délmagyarország makói tudósítójától.) A
szegedi kereskedelmi és iparkamara novemberben
két érdemes szegedi pékiparost oklevéllel tüntetett
ki és ezalkalomból bankettet rendeztek. Ennek a
bankettnek furcsa utóhangjaí támadtak Makón.
Az történt, hogy a makói ipartestület előli'áróságának egyik legutóbbi ülésén az elnöklö Papp
József olyan kijelentést tett, amely szerint a szegedi iparosbankeften Makóról megjelent ipartestületi tagok, elsősorban Antal József ügyvezető
elnök nem képviselte méltóan a makói iparosságot. AntaT felszólalását nem hallgatták meg, haBudapest, február 20. Gömbös minisz*
nem türelmetlenül leintették. Az ügy élénken fogterolnök kedden délelőtt hosszasan tárlalkoztatta a makói iparosságot, amely a doloa
gyalt Kánya K á l m á n külüfTvminiszterrel.
tisztázását a tegnapi közgyűlésiül várta és ennek
Azokat a kérdéseket vitatták meg és kéérdekében G a l a m b Ferenc kovácsmester indítszítették elő, amelveltről Suvich olasz külványt is adott be. Antal József ügyvezető elnök
ügyi államtitkár budapesti látogatása almár az elöljáróság éves jelentésének tárgyalásá
kalmával fognak tárgvalni. Suvich szermái ' -.érietet tett arra, hogy a történteket megvilágítsa, Papp József azonban ehhez nem adta
dán délelőtt érkezik Budapestre és délmeg a szót. Az ülésen jelenvolt iparhatóság! biz- után megkezdi a tanácskozásokat a kortos, Kerekes Vilmos dr. városi tanácsjegyző
m á n y tagjaival.
ezt a szómegvonást azzal szankcionálta, hogy AnR ó m á b ó l jelentik: Suvich külügyi által Józsefnek a tárgysorozaton szereplő indítvány
kapcsán lesz majd alkalma az ügyet megvilágítani. lamtitkár kedden reggel hét órakor elutazott Budapestre. Bucsu'.ta'ására megjelent
A közgyűlés tagjai ki is tartottak az utolsó
Királdy Lukács Gvörgv ' óniai
magvar
tárgysorozati pontok közé felvett indítvány este
ügyvivő vezetésével a római magyar kö9 óra körül bekövetkezett tárgyalásáig, Papp Jóvetség, olasz részről Alolsi báró nagyközsef elnök azonban az elöljáróság javaslatára hivet, Senni és Buti miniszterek, valainint
vatkozva, ezúttal sem engedte meg a kérdés tára külügyminisztérium több tisztviselője.
gyalását, illetve Antal József felszólalását. HaszSuvich államtitkárt személyi titkára kiséri
talan volt a közgyűlés tagjainak lelkes tüntetése
Antal mellett az elnök a legnagyobb izgalmak kö- Budapestre.^ -

Suvich
olasz külügyi államtitkár
szerdán Budapestre érkezik
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' Back'-malom lisztje legjobb!

Ntnuioni

Kapható liszt-, fűszer- ós csemegefizletekben I

|

— Lugkővel öngvilkosságol kísérelt meg egy
munkásnő. Kedden délelőtt a Kálvária-uccába
egy lugköves öngyilkoshoz hívták ki a mentőket. N a g y Gvörgvné 33 éves kendergyári munkásnő követte el az öngyilkossági kísérletet
olyan módon, hogv lugkövet oldott fel és az oldatot megitta. A mentők eszméletlen állapotban szállították be a belgyógyászati klinikára.
Állapota súlyos, de nem életveszélyes. Kihallgatni edrlig még nem lehetett, tettének oka ismeretlen.

Hirejk
Az idő

— Borbélyok közegészségügyi kihágása. Még
a múlt év őszén az elöljáróság kiküldöttei véA Szegedi Mctcorologiai Obszervatórium je- gigjárták a borbélymühelyeket és közegészséglenti. Szegeden a hőmérő legmagasabb állása + 7.8 ügyi szempontból ellenőrizték a helyiségeket.
C, a legalacsonyabb +1.0 C. A baroineter adata A razzia eredményeképen több borbélymestert
milliókra és tengerszintre redukálva reggel 767.7 felhívott az elöljáróság, hogv 60 napon belül
mm, este 763.1 m m A levegő páratartalma reggel rendezzék át a műhelyüket, mert a helyiségük
80 százalék, délben 55 százalék. A szél iránya nyu- közegészségügyi szempontból kifogás alá esik.
Két borbélymestert arra is köteleztek, hogy
gati, erőssége 4—7. A talaj 18 cm-ig fagyott.
másik helyiségbe költözzenek. Az elöljáróság
A Meteorologiai Intézet jelenti este 10 órakiküldöttei most újból végigrazziázták a borkor: Változékony, szeles és hűvösebb idő. Kibélymühelyeket és feljelentést tettek azok elsebb záporszerü lecsapódások (eső, hó).
len, akik nem tettek még eleget az elöljáróság
felhívásának. Értesülésünk szerint mindössze
három borbélymester ellen indul kihágásí el— Rendezik a Rcrrich Béla-teret A kémiai
járás, mert a legtöbb borbélyiparos a hivatalos
intézet előtti területet, melyet Rerrich Béla
felszólításnak pontosan eleget tett.
műépítészről nevezett el a város, most majd
rendezni fogják. A terv az, hogy a Széchenyi— Előadás. A Ferenc József Tudományegyetem
tér rendezésénél feleslegessé vált vaskorlátot
Barátai Egyesületének bölcsészeti szakosztálya
használják fel a Rerrich Béla-tér rendezésénél
szerdán délután 6 órakor az egyetem archaeologiai
és bekerítik ezt a területet. A tavasszal azután
intézetében (Szukováthy-tér 1.) ülést tart. Előad:
sor kerül a tér parkosítására is és padokat is
dr. B a n n e r János „Neolitikus pásztorélet emléelhelyeznek a tér több pont ján.
kei az Alföldön" elmen. Belépődíj nincs, vendége-

HETI MŰSOR:
Egész héten minden este: ördöglovas. Rendes
helyárnk.
Délutáni előadások:
Csütörtök délután: Csipetke. Katonaelőadás.
Fillére« helyárak.
Szombat délután: Velencei kalmár Ifjúsági előadás. Filléres helyárak
Vasárnap délután: ördöglovas. Rendes esti
helyárak. Bérletszünet
A makói ördöglovas-vonat. Az ördöglovas
szerdai előadására makói fiókkiadóhivatalunk
szerdán is árusítja még a jegyeket, tekintettel
az előadás iránt megnyilvánuló nagy érdeklődésre. A különvonat szerdán délután öt órakor indul Makóról és hat órára érkezik Szegedre. A különvonat 40 perccel az előadás után
indul vissza Makóra.

A színházi iroda hírei

Herczeg Ferene az „ördöglovas" előadásáról.
— Szakelőadás. Az Egyetem Barátai Egyesü- ket szívesen látnak.
Herczeg
Ferenc szombaton végignézte az „ördögletének természettudományi szakosztálya értesiti
— Betörés. G e r e y András Dugonics-tér 2.
lovas" előndását. A kitűnő író az előadás után a
tagjait és az érdeklődőket, hogy második szakosz- szám alatti őtvösmesternél az elmúlt éjszaka
tályi ülését szerdán délután 5 órakor tartja meg betörtek. Álkulccsal hatoltak be a mű'nelvbe következőket mondotta: „Az ördöglovas-t, ezt a
az L számú vegytani intézet előadótermében a és onnan több értékes tárgyat vittek el, többek nagyszerű magyar operettet valóban nagyszerű
Templom-téren. A szakülés tárgysorozata: 1. dr. között két ezüst gverty a tartót, női arany kar- előadásban hozta szinre a szegedi szinház. A daGyőrffyné szüL Greisiger Irma: A Magas-Tát- kötőórát, aranygyűrűt. A tettesek a helyszínnel rab és a zene minden szépsége érvényesül a szereplők művészi játéka révén, a kiállítás is fővárosian
ra Euphrásiái rendellenességei. (Bemutatja dr. teljesen ismerősök lehettek, ezt
állanitották
Győrífy István.) 2. Dr. Farkas Béla: A halak meg a detektívek a helyszíni szemle alkalmá- fényes. Az operett és az előadás országos sikere
teljesen indokolt"
hallóképessége. (Vetitettképes előadás.) 3. Dr. val. A nyomozás folyik.
Minden este „ördöglovas"!
Stiller Jolán: Kutvizek vizsgálata biologiai
„Csipetke". A legvidámabb vig operett csütörtöszempontból. Az előadásokra való belépés díjtakön délután katonai előadásként filléres helyáraklan, vendégeket szívesen lát az elnökség.
kal kerül színre.
MAKÓI
HÍREK
— Dr. Klein Mór meghalt. Kedden délután
„Velencei kalmár": Derékv János a szombat
Szervezkednek a makói háztulajdonosok. A ma- délutáni előadáson. Filléres helvárak!
félkettőkor 70 esztendős korában meghalt dr.
kói háztulajdonosok már évekkel ezelőtt felemelK l e i n Mór, az ismert kiváló szegedi orvos.
Okvetlenül nézze meg az „örd5"iovasu-t, mert
Vele a régi orvostársadalom egyik elismert, ték szavukat és tiltakozásukat az elviselhetetlen
sem délutáni, sem filléres helyáru előadásban nem
adók ellen. A közigazgatási bizottság legutóbbi kerül szinre.
kiváló képzettségű és szaktudásu tagja tűnt el
ülésén dr. B át n f f y József vármegyei főügyész
az élők sorából. Közel negyvenöt esztendeig
számokkal és adatokkal igazolta a kivetés aránydolgozott Szegeden és ezen idő alatt ugy orJegy valamennvi pesti színházba 25 százalétalanságát és túlzott voltát. Most — mint megbízvostársai, mint a közönség körében osztatlan
kos engedménnyel a Délmagyarország előfizeelismerést, becsülést és szeretetet vívott ki ma- ható forrásból értesülünk — szervezkedésre készülnek a makói háztulajdonosok. Az első érte- tőinek: Vígszínház: Fizető vendég, Tovaris,
gának munkásságával és egyéniségével. Humákezletet ma, szerdán délután tartják a városhá- Magvar Szinház: Bál a Savoyban. A nárisi vonus gondolkozású, nagy tudásu orvos, igazemzán. Ezen az ülésen egybefoglalják a háztulajdo- nat. Király Szinház: Kék Duna, őméltósága sol»er volt, akit őszintén szerettek és tiszteltek. A
nosok összes adósérelmeit és megbeszélik a to- főrje. Belvárosi Színház: Helvét az ifíuságnak,
szegények jó orvosa volt. akiket ingyen gyóvábbi teendőket, amelyeknek középpontjában az Dr. Praetorius, Fővárosi Operettszínház: Sárgyította. Kiterjedt, nagy praxisa megengedte,
a nagygyűlés fog állani, amelyre az összes ma- ga liliom. Városi Színház: Szabid a csók. Bethhogy teljesen önzetlenül igyekezzék segitségékói
háztulajdonosokat meg fogják hívni. A nagy- len-téri Színpad: Timosa. Andrássv-nti Színre á nincsteleneknek. Dr. Mann Jakab mellett,
gyűlés késziti el azt a memorandumot, amelyet az ház: Oh, Papai, Terézköruti Színpad: Pest újra
a szegedi bábaképző intézetben kezdte orvosi
adók csökkentése és a kivetés arányosítása érde- nevet.
pályáját, mint tanársegéd, ezután magánpraxist
nyitott. Rövid idő alatt egyike lett a legkereset- kében a kormány elé fognak terjeszteni.
tebb nőgyógyászoknak. Meg volt benne a ;ő orvos minden erénye: humánus gondolkozás, lelkiismeretesség, nagy tudás. Mindezek a tulaj
donságok előkelő helyet biztosítottak számára
az orvostársadalomban. A háború alatt egész
vagyonát hadikölcsön^kbe fektette. Az Összeomlás után további-• ; . ambicióval dolgoz«itt,
<'gLSzen 1932-ig, amik(»r betegsége miatt kénytelen volt prakszisát abbahagyni, öt nappai ezelőtt álbpota súlyosabbra fordult, íszméletét
elvesztette és nem Is nyerte vissza többé, mig
kedden délután a kór legyőzte szervezetét. Halálát özvegye, kiterjedt rokonsága, tisztelőinek
sokasága gyászolja. A régi szegedi kiváló orvos elhunyta mindenfitt őszinte mély részvétet keltett.

A gazdákat !s bevonják az őstermelőkertészek
szervezetébe. Az őstermelőkertészek szervezkedése seréinyen folyik. Kedden délután njból ülést
tartott a szervezőbizottság, amelyen lerögzítették
az eddigi eredményeket és megbeszélték a további
teendőket. Elhatározták, hogy szerdán délelőtt fél
11 órakor a gazdasápi egvecülefben is ismertetni
fogiák a szervezkedés céljait és felhívják a termeléssel foglalkozó gazdákat, hogy amennyiben
megfelelnek a szervezkedés feltételeinek, ugv lépjenek be a szervezetükbe A belépés és a termelésre való jogosultság igazolás különösen fontos
minden termeléssel foglalkozó gazdára nézve,
mert biztosra vehető hogy az elkövetkező időben csak a beszervezett kertészek hagvmája kapja meg az exportengedélyt és mindazokat a ked— Revízió« előadás. Csütörtökön este 8 órakor vezményeket, amelyeket eddig a szindikátusnak
4 katolikus székházban vetitettképes reviziős elő- biztosítottak.
adás lesz. Előadást tart. dr. V t n k 1 e r Elemér „A Szalmatüz. Kedden dében 12 órakor tüzet jelenkisebbségi magyarság helyzetéről a megszállott tettek a Mező-uccából. S o m o d i József házánál
1 örületeken" cimmel. Dr. Mária föl dy Márton az udvaron álló szalma és polyvnkazal gyulladt
Erdélyről beszél. Érdeklődőket szívesen látnak, kl eddig ismeretlen okból. A tüzet Somodi kisleál>elépődij nincs.
nya vette észre és anyjával egvfitt fellármázta a
— Adomány. W a g n e r Ferenc 300 pengőt Jut- szomszédokat, akik nyomban oltáshoz lá'tak. smelT
tatott dr. Somogyi Szilveszter polgármesternő ke- munkát a rövidesen kiérkezett türoHósáf? ^püc fl»
iéhez azzal a rendelkezéssel, hogy a Szent József- Az erős szélben, amely messze hordta a tüze- lerakció keretében szegény gyermekeknek cipővel nvét, megfeszitett munka árán egy óra alatt sikerült a tüzet lokalizálni.
yaló felruházására fordítsák.

Isevetf, Csekenlcs-

é s Klss-ucca

sarok

fiÍ,ELMISZEREK
Fél kg kitűnő kakaó
Fél kg. csokoládés teasütemény
—.98
Negyed kg Góliát kávépótló
—.49
10 dkg staniolos óvári sajt
—.12
10 dkg datolya
—.22
10 dkg magyar ementháli sajt
—¿4
3 doboz egytizedes portugál szardínia
—.88
2 doboz olasz olajos ringli
—88
10 csomag kéttojásos levestészta 1 kg. —.98
20 dkg. cukorka, etíís, v. savanyu, v. maláta, v. méz stb
—M
HÁZTARTÁSI CIKKEK
1 drb vas láblörlőrács
—.98
1 drb erős gyékény lábtörlő
1 nagy üveg kékitő
—.18
1 méter spárgával szegett paptrszőnyeg,
1 méter széles
—.24
Ha olcsón akar vásárolni, most vásároljon 1
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Megérkezett a rádiópiac 1934-es szenzációja:

3+1 csöves „TISZA" hálózati készülék 6 wattos
Budapesti értéktőzsde zárlat. Az értéktőzsde ma
tartott irányzattal és csendes forgalommal nyitott.
dynamikus hangszóróval, 20—2000 m.
Az előző napok élénkségét kedvező hangulattal
hullámhosszra
P160'—
csakhamar realizációs hajlandóság váltotta fel. Ké2+1 csöves „Maros" hálózati készülék .
. P 82*—
sőbb mind erősödő kinálat jelentkezett a piacon,
mely az árfolyamok érzékeny visszaesését eredményezte. Különösen a spekuláció által erősen favoriK a p h a t ó
c é g n é l
zált papírok, mint az Urikányi és Stühmer szenvedtek nagyobb árveszteséget, mlg a többi értékeknél
Kölcsey ucca 4. szám :-: Telefon 11-65.
a gyengülés mértéke a 2—3 százalékot nem haladja
D i f f a l a n b e m u t a l á s . K e d v e z ő fizetési fel tétel ek.
meg. A kínálat zárlatkor is ttilnyomó. Az irányzat
zárlatkor lanyha volt A fixkamatozásu papírok
piacán szintén nyereségbiztositőeladások bonyolittattak le, ezért az irányzat mindvégig lanyha volt.
Magyar Nemzeti Bank 134, Mák. 284, Ganz 12.8,
Izzó 284, Jutaipar 14.25. Szegedi kenderfonógyár
14.5, GoTdberger 37, Pamutipar 43. Irányzat lanvha.
Uj centerhaif a Makói TK-ban. A makói sportÚjpesten játsiák le
Zürichi deviza zárlat. Páris 20.38, London 16.01,
körökben olyan hírek terjedtek el, hogy az MTK a
Newvork 312.50, Brüsszel 72.20, Milánó 27.19, Mad- a Szeged FC—Újpest mérkőzést
közeljövőben jelentős erősítést nyer egy budapesti
rid 41.925, Amszterdam 208.275, Berlin 122.75, Bécs
futballistával, aki a csapatban a centerhaif posztját
hív. 73.33, silling 57.10. Varsó 58.30, Belgrád 7.00, Jelentette a Délmagyarország, hogy a SzAK foglalná
el. Ebben az esetben az eddigi centerfedea
Szeged
FC-vel
karöítve
elhatározta
a
SzAKAthén 2.98. Bukarest 3.05.
zet, G1 ó s z szélsőhalf lenne. Az ügy érdekességépálya
talajának
rendbehozását.
A
nagy
anyagi
A Magyar Nemzeti Bank hivatalos árfotvamjelenhez tartozik, hogy a játékost az egyik békéscsabai
tése. Arizol font 17.75-18.15. dán kor. 79.16—79.74,aldozattal járó munkálatokhoz már hozzákezd- csapat intézője ajánlotta az MTK-nak.
tek.
Tekintettel
arra,
hogy
a
pájyajavitási
munbelga frank 7916-79.74, cseh korona 14 00-14.20.
Kerékpáros szakosztály a KEAC-ban. Jelendollár 341.25—451.25, kanadai dollár 333.00-353.00, kálatok közel egy hónapot vesznek igénybe és
a kefrancia frank 22.30—22.50, dinár 7.80—8.30. hollan- ezalatt profibajnokí mérkőzést nem lehet ott tette a Délmagyarország, hogy
di forint 231 00-232.40. lengvel zlotv 64.65-65.15, rendezni, a Szeged FC vezetősége kénytelen a rékpáros szövetség déli kerülete a kerékpárosleu 342—3 46. leva 4.00-4 26, líra 29.90-30.20. né-vasárnapi Szeged FC—Újpest mérkőzést Buda- sport fellendítése erdekében felhívta az egvesü-»
met márka 135.70—136 60. norvég korona 88.00 pesten megrendezni. A vezetőség hangsúlyozza; leteket .alakítsák meg kerékpáros szakosztá—89.00, osztrák schilling 78.70—80.70. svájci frank a pályaválasztó jogot nem adta el, csak — Buda- lyaikat. A felhívásnak eredménye van; a KEAC
esten rendezi meg a mérkőzést és minden igye- megalakította kerékpár- és motoros-szakosztá110.70—111.40. svéd korona 91.40-92.40.
ezetével azon lesz, hogy a pálya már a legköIváí, amely főleg turakirándulásokat fog renBudapesti terménytőzsde hivatalos árfolvamai.
dezni. Értésülésünk szerint a déli kerület proBuza tiszai 77 kg-os 9.10—9.35, 78 kg-os 9.20—9.45, zelebbi jövőben teljesen rendbén legyen.
A Szeged FC—Újpest mérkőzést a jelek szegramjába vette, hogy a jövőben minden vasár79 kg-os 9.30—9.55, 80 kg-os 9.40—9.65, jászsági,
fejérmegvei, dunántuli, pestvidéki, bácskai 77 rint nem vasárnap, nanem esetleg szombaton nap turakirándulásokat rendez és azokat az
kg-os 8 70—8.80, 78 kg-os 8.80—8.90, 79 kg-os 8.90 rendezik meg az Újpest-pályán. Mivel a mér- egyesületeket, amelyek a kirándulások alkal—9.00. 80 kg-os 9.00—9.10. Pestv. rozs 5.45—5.55, kőzéssel kapcsolatban differenciák támadtak, a mával a legtöbb pontot szerzik, éremdíjazásban
árpa T. 10.75—13.00, takarmányárpa I. 8.70—8.90, szerdai rendkivüli tanácsülés dönti el a mérkő- részesiti. Szó van egy négynapos déli kerületi
kerékpárversenyről is.
zés lejátszásának n a p j á t
Zab I. 9.60—9.75, tengeri tiszántúli 8.50—8.60,
Csikágói terménytőzsde zárlat. Buza lanyha.
A Postás az elterjedt hírek szerint jelentékenyen
Májusra 88 háromnyolcad—egynegyed (29 ötnyolmegerősödik. Értesülésünk szerint Podolszky,
V«vóakadénifa
cad—fél), juliusra 86.75— ötnyolcad (88—87 hétnyolaz ASE, Szilassy a FÖC és Csányi, a Kiscad), szeptemberre 87 háromnyolcad—egynegyed
zombori AC volt játékosa a másodosztályú csapata
rókuM
tornacsarnokban
(85 ötnyolcad—fél). Tengeri lanyha. Májusra 50
ba gravitál.
A budapesti HTVK, az ország egyik legjobb
(54.75), juliusra 52 (61 esvnvolcad), szeptemberre
Előkészületek" a vidéki birkozóbajnokságra.
54 (62.25). Rozs lanyha. Májusra 58.5 (58.25), ju- vivócsapata a vivósport népszerűsítése érdekéliusra 60 (59.75), szeptemberre 61.75 (60). Zab má- ben vasárnap délután 3 órakor a rókusi torna- A birkózószövetség déli kerületének intézőbijusra 35.25 (35 hétnyolcad), juliusra 34.75 (35 há- csarnokban vivóakadémiát tart. Az akadémia zottsága legutóbbi ülésén szövetségi kapitánynak Z e m k ó Jánost, a többszörös bajnokbirprogramján ötös kardcsapat, hármas tőrcsaromnyolcad), szeptemberre 34.25 (34.75).
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patmérkőzés és egyéni epée mérkőzések szerepelnek. Belépődíj nincs.

özvegy dr. Klein Mórné szül. Peretis Alice ugy a maga, mint az egész
rokonság nevében fájdalommal tudatja, hogy szeretett férje,

Dr. Klein Mór
orvos

életének 70. évében Kosszu, Idnos
szenvedés után f. hő 20-án elhunyt.
Temetése a zsidó temető cintermebői f. hó 22-én déli fél 1 órakor
lesz.
Különvillamos 12 órakor Dugonicstéren.
Részvétlátogatások mellőzését kérjük.

Elutasították a KEAC-ellenl óvást
A DLASz intézőbizottsága kedden tárgyalta
újból a KAC óvását a KEAC három mérkőzése ellen. Az ülésen kihallgatták N é g y e s s y t ,
akinek vallomása és K o v á c s Imre szövetségi
bírónak a Bíró Testülethez intézett nyilatkozatának felolvasása után az intézőbizottság előbbi elutasító határozatát megerősitettnek látta
és azt indokaival együtt fenntartotta.
A Szeged FC megóvja a Nemzeti elleni mérkőzést? A Szeged F C vezetősége azzal a gondolattal foglalkozik, hogy a vasárnapi Szeged FC
—Nemzeti mérkőzést megóvja, mert K 1 u g Frigyes biró indokolatlanul nem adtu meg Korányi szabályos gólját, amely a szegedi csapat
győzelmét jelentette volna. A Szeged FC igazát
— mint ismeretes — F á b i á n Lajos szövetségi
kapitány, az újpesti vezetőség és a mérkőzésről
szóló tudósítások is alátámasztják.

Az ökölvivó szövetség keleti kerülete szerdán
este hat órakor az ipartestületben tartja a január
21-én határozatképtelenség miatt elmaradt tisztujitó közgyűlését.

F A S O R SZANATÓRIUM

Budapest VII. Ker. Vilma királynő ot 9. Telefon 31-5-26.
Sebészet, belgyógyászat, szülészet, nőgyógyászat, idegosztály
Olcsóbb mint bármely klinika vagy közkórház különszobája

Napi
6

ellátási

d i i 1© p e n g ő t ő l .

Kórházi pausálárak idegbetegek esetében továbbá szüléseknél.

kozót választotta meg. Elhatározta a bizottság,
hogy sulvcsoportonkint három birkózóból álló
válogatott keretet állit fel és két héttel a vidéki
birkozóhajnokságok előtt rendezi meg a válogató versenyt. A súlycsoportokból kikerülő
győztesek képviselik a déli kerületet Debrecenben megrendezendő országos vidéki birkozóbajnokságokon.

Titkos, a Hungária Játékosa, aki a frankfurti válogatott mérkőzésen megsérült, a legutóbbi orvosi
vizsgálat szerint nem rándulást, hanem szárkapocscsontrepedést szenvedett. A futballista felgyógyulása két hetet vesz igénybe.
A KEAC vivói Makón. A KEAC ötös vivócsapata szombaton Makóra rándul át, ahol a makói vívóotth ónban a Makói Vivó Egyesület ötös
csapatával fog mérkőzni.

A DL.VR» tanácsa legntóbbi ülésén magáévá fet
te az intézőbizottságnak azt a javaslatát, amely a
megítélt bírságok megnemfizetése miatt több egye
sülét játékjoffának felfüggesztésére vonatkozik. A
tanács kimondotta, hogy február 26-i hatállyal a
szegedi alosztályból a HTVE, a HMTE, a CsÁK. a/
SzTE és a KAC játékjogát felfüggeszti. A II. számú
fegyelmi bizottság előadójának a tisztségtől felmentett Tóth Győző (KEAC) helyére Herczeg
Adolfot (MTE) választotta meg a tanács. Az ülés
jőváhagvta az elnökségnek az április 15-i DélÉszak válogatott mérkőzés Hódmezővásárhelyen
való megrendezésére vonatkozó előterjesztésé*.
A szegedi ifjúsági kosárlabdabajnokságok
első fordulóját szerdán délután fél 3 órakor
rendezik meg a reálgimnázium tornatermében,
ahol három meccset játszanak le. Eldöntésre
kerül a Reálffimnázium a)—Főreál, a Tunvochy—Tanítóképző és a Reálgimnázium b)—
Piaristagimnázium mérkőzés.

Baek — a miskolci Attilában? Back, a Szeged
FC játékosa, aki már az ETC FC-vel is folytatott
szerződtetés! tárgyalásokat, most ismét távozni
készül Szegedről. Az Attila a Szeged FC vezetőségének beleegyezésével próbajátékra Miskolcra rendelte Backot, aki — ha játékával meg lesznek elégedve — a miskolci csapat játékosa lesz. Back tegnap Miskolcra utazott.
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Apróhirdetések
BÚTOROZOTT
" SZOBÁK
Bútorozott
szobát

Szerény Igényli
ügyes mindenes felvétetik Mülhoffer-ékszerésznél Széchenyi-tér 5. Jelentkezni 10—12-ig.
Egy fiatal leány gyermek mellé, aki háztartásban is segédkezik,
felvétetik. Babinyecz,
Löw Lipót n. 1.

31 riumok is, szóval a francián kívül, nagyjából
nagyit
L A K A S 1
ú. O
O enMikor Katinka ezt a levelet megkapta, mindenféle szakra be lehet iratkozni.
iry orsan és jól kiad
már nem volt egyedül, nem járt taxin, nem nélfogva egyelőre nem iratkozott be sehova,
illetőleg talál, ha (el
ad egy apróhirdetést
volt még kint Versaillesben, nem kezdte csak járta a párizsi flasztert és nézte a Dán
Középkorú rendes, jólmég meg a Louvre jegyében lezajlandó he- rizsi kirakatokat. Esténként pedig elbeszélétmanvnrnrszftnha
főző bejárónőt keresek
tet és nem állt meg áhítatosan, megilletődve getett a penzió lakóival és nagyon egyedül
Freller Mariska, Széérezte magát. Néha az is eszébe jutott, hogy
a Pére Lachaese sirhantjai előtt.
Kellemes
bútorozott
chenyi tér 8, RövidáruCsupán az otthoni levél megérkezése talán kár volt elindulni a biztos kikötőből, szoba fürdővel 1—2 sze- üzlet
után tudta meg, hogy milyen közel állt az ahol szerényen meghúzódhatott a széles ár- mélynek kiadó Vitézörvény széléhez. Mikor ugyanis azon a hi- bocok árnyékában és őrizhetett egy régi, ucca 15 emelet
Első gimnazista lányom
deg téli reggelen leszállt a párizsi pályaud- szép emléket. A baj csak az volt, hogy az
mellé németül beszélő
Elegáns
szoba
18
P
,
varon, hogy egy meleg kávét igyon és eköz- emlék egy cseppet sem volt szép, még kez- lis időre is, Apponyi
intelligens kisasszonyt
ben meggyőzte önmagát, hogy egy csepp detnek sem, hát még végnek. Pedig felsó- Albert u. 18.
'elveszek délutáni elfog
laltságra. írásbeli ajánkedve sincs folytatni az utat Londonba, hajtani egy édes kis szívfájdalommal csak
latokat „Korrepetálás"
mint ahogy ez eredetileg tervbe volt véve igy szép.
jeligére a kiadóhivatalés ahol egy megbizható családi penzióban
Talán éppen ez volt az oka annak, hogy Z «9 3 szobát
már szobát is foglaltak le számára, mikor Katinka nem húzódott meg abban a bizo- renovált, uionnan fes- ba.
erről meggyőződött, az első taxisoffőrhöz nyos árnyékban, sőt egészen kiszédült a vi- tett fürdőszobás lakás
egv üzlethelyiség olfordult és tőle kért tanácsot, hogy melyik lágosság kellős közepébe, Párizsba. Itt az- és
csó bér mellett azonnal, penzióba menjen, ami nem túlságosan drá- tán várta a csodát, ahogyan azt a nálánál
ra vagv málusra kiadó
ga, viszont jó. A taxisoffőr végignézett raj- negyven évvel idősebb és négy évvel fiata- Somngv* úrra 11 Tudakozódni a házmesternél
ta, felbecsülte ruházatát, podgyászát, egy labb kisleányok várni szokták. Mert csoda
vary
pillantást vetett ridiküljére, aztán bemondta minden, ami messze távol történik, él és lé- Eer
CÍP"llY.«éle
nz egyik penziónak a cimét, sőt mi több, lekzik, de sajnos megszűnik csoda lenni ab:
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z
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miután a koffereket felrakták az autóra, ő ban a pillanatban, mikor élet válik belőle.
maga szállította el a penzió kissé homályos Csodák ennélfogva a regényekben leirt éle- azonnal kiadó a Bruckner
Tisra Lajos körút
bejárata elé. És ime történnek még csodák tek, mert amikor már valóság válik belőlük, házban,
39
929
szopogasson. Ize kitflnő,
a huszadik században, a soffőr által aján- akkor már komisz harc az egész. Az életből
hatásp biztos A készitölott penzió valóban penzió volt, még hozzá viszont csak akkor válnak csodák, mikor a Széchenyi tér 15. sz. a. n
él- GERGELY aryógyszekétszobás
és
háromszorósznél kapható, Kossuth
olyan penzió, ahol külföldi csinos lányok is Kovács Péter, meg a Balogh Mariska alakbás
hallos
ja a nyomtatott betűkkel egyetemben két
Lajos sucárut ég Nagy"yugoatan ellakhattak egymagukban.
L4KÁS
15
a II. e m e l e t e D kiadó körút sarok.
Nagyon kedvesen fogadták és egész ott- lap közé préselődik.
Érdeklődhetni
Kállai
fPolyt
köv.)
ELADÓ
léte alatt egyszer sem törtek be szobájába
ügyvédnél.
234 Gondozott, modern esaéjnek idején, álkulccsal. A lakók itt rendes
ádi ház kertes Szent* 1 szobás lakás teljes gvörgv
időben keltek, ami még ennél is különösebb,
térnél 11000 P.
iomforttal
kiadó.
Mérendes időben feküdtek és penziórendszerEmeletes, adómentes
j
rey
ucca
7
.
bérház belvárosban 50
ben étkeztek.
ezer P. Kétemeletes 14
Két napig Katinka egyedül, elhagyottan,
Egyszobás
uj
lakás
v
i
l
Régi előfizető. Az uj nyugdíjtörvény szerint málakásos modern bérház
kicsit elszomorodva lézengett Párizs uccáin. jus 1-től kezdve a 15 évnél kevesebb szolgálati idő- lannyal, jószágtartással
32 000 P. 3 holdas szőlő
Rövid kis levelet irt haza, melyben megirta, vel rendelkező nyugdijasok lakáspénze a mostani májusra kiadó. Erdő u. és pvümölcsös épületek
kel müutnál, vasútnál
hogy itt minden hallatlanul szép, újszerű és lakáspénz alapösszegének 55 százaléka, a 15 évi, 13.
5000 P 38 k. príma taérdekes. Miután ezt a levelet megirta, meg- vagy ezenfelüli szolgálattal biróé 70, a 24 éven Három szobás modern
nvás birtok lakóházzal
címezte és feladta, elindult a szépségek és felülieké 80, a 34 éven felülieké pedig a mostani lakás kiadó május l-re
ártézi kúttal város alatt
alapösszeg
90
százaléka
l
e
s
z
.
újszerűségek megkeresésére. Este pedig szoVásárhelyi sugarut 13. alkalmi áron megvehetők MÉZERNÉ F. M.
morúan érkezett haza penziói szobájába,
Két szobás lakást kere- iroda által Ilorthy M.
Felelős szerkesztő: PÁSZTOR JÓZSEF
mert nem talált meg semmit abból, amit keu. 2. (Kulturpaiotáná'.)
resett, kivéve azt a kevéssé meglepő örök Nyomatott a kiadótulajdonos Délmagyarország sek lakáslei rássai, ármegjelöléssel. Címeket
igazságot, hogy itt Párizsban az uccagyere- I Hírlap- és Nvomdavállalat Rt könyvnyomdájában
„Nagyszobák" jeligére Eladó egy kitűnő hangú
Felelő* üzemvezető: Klein Sándor.
Philips rádió, 1 citromkek is kitűnő franciasággal beszélnek.
a
kiadóba.
ba ágy betéttel és 1 kéKatinka ugy élt Párizsban, ahogyan a fi- mmmm^mmmm^m^^mmm^mmmmmm^mm^mmt
atal leányok szoktak, akik azért mennek ki, M á r k á s
T E R M O F O R Emeleti szoba, konyha, ri kocsi, Polgár u. 21b.
már P 3'90-tCl kapható
ím mellékhelyiségekkel kihogy tökéletesítsék magukat a nyelvben és
Vennék készpénzért —
adó. Móra u. 24.
S t H Ö N H R I I N N I.
akik azért akarják egyszerre olyan nagy hév- vlIInmoMAql
íasznált, de kifogástaixakUzletében Korona-ii. 15
vel tökéletesíteni a nyelvekben, mert megHáromszobás emeleti, lan állapotban lévő oljelent életükben egy Kurt Werner, akiről a
kétszobás földszinti ki- dalkocsis vagy szóló
gondos család vagy tud, vagy nem tud, de
adó. Viz, villany Szűcs motorkerékpárt, lehetőleg nagyobb űrtartalmú
akinél teljesen egyre megy, hogy a Wörthi- Tábor-ucca 7. sz. alatt (javadalmi hivatallal szem- ucca 10.
márkás gépet. Részletónál jelent-e meg, a tiroli hegyek közt, ben). Készítem a legdivatosabb uri, női és gyermekcipőket mérték után, kitűnő anvagból olcsón,
'es ajánlatot ármegjevagy odahaza a jólápolt, elegánsan berende- f
elelősség mellett. Javítások gyorsan és pontosan.
l
öléssel „Motoros'" jelGép
«•
jtyoriirAíbiin
tökéletes
zett otthonban.
igére kiadóhivatalhoz
IMM
Fülön L*s7l6
Haza azt irta, hogy Párizsba azért ment,
gyakornokot
kérek.
felvernünk. P&iyfte&tho« éretthogy franciául tanuljon és tagadhatatlan,
20.098. szám. 1934.
ségi bizonyítvány csatolandó.
hogy erre a célra szülei naiv hite szerint al^agyar-Franoia, HorvAth MlFüszerüzlet
lakással
h»ly n. »
'70 kiadó. Hungária mérleg
kalmasabb helyet aligha találhatott volna.
eladó Béke u. 16
Ezt Somló-szülőkkel egyetemben valamennyi
Dr. Morvái Béla ügyvéd által képviselt Hoffherr- 2 szobás uccai lakás orlaikus így képzelte volna, de valóságban Schrantz stb rt javára 600 pengő és járulékai ere- vosnak. ügyvédnek —
nem egészen igy állt a helyzet. A valóság jéig 1933 évi julius hó 19-én foganatositott ki- vagy irodának kiadó. Vfodern Íróasztal eladó
ugyanis az volt, hogy itt lehetett jól beszél- elégítési végrehajtás utján lefoglalt és 1266 pen- Rosmann házban Ká- Tábor n. 7b.
rász u. 8 Május l-re kini, vagy rosszul, lehetett megérteni, vagy gőre becsült buza, árpa ,rozs nyilvános árverésem
adó.
KÜLÖNFÉLÉK
nem megérteni, de nagy általánosságban a elndatnak.
Ezen árverésnek a szegedi kir. járásbíróság Egyszobás, fürdőszobás
külföldről beérkezett kedves és mulatságos
hibákat nagy szeretettel dédelgették, feltéve, 1931 évi Pk. 45.794. számú végzése folytán 600 és 4 szobás modern la- S o m o g u l t e l e p i e n
figiieimehet
pengő tőkekövetelés, ennek 1933. évi julius hó 6. kás udvari, nagy teraszhogy nem volt semmi német eredetük.
járó 6 százalék kamatai és eddig ösz- szal kiadó. RosmannA III. ucca 110. sz. alatt
Mikor Katinka elérkezettnek látta az időt, napjától
cipészmühelvt nvitotszesen 73 pengő 25 fillérben bíróilag már meghogy valami komoly alapot adjon ittartóz- állapított s a még felmerülendő költségek erejéig házban. Kárász u 8. tam Minden szakmábavágó munkát, ugv iavikoaásának, érdeklődött a penzió tulajdonos- Sándorfalva tanya 685. sz leendő foganatosítására Május l-re kiadó.
ást. mint mérték szenőjénél, madame Voloisnál, hogy mit lehet 1934. évi február hó 26. napjának délutáni 1 órája Bejáró mindenes keres- t
rinti rendelést olcsón,
ebben a nagy városban tanulni? Megtudta, határidőül kitüzetik és az érintett ingóságok el etik Jelentkezés 8—10 szakszerűen készitek,—
Szive« pártfogást kérve
hogy itt lehet tanulni gyorsírást, gépírást, fognak adatni.
Kelt Szeged, 1934. évi február hó 5. napján. ig Fodor ucca 33. I. vagvok tisztelettel;
festést selyemre vagy porcellánra, esetleg
em.
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ACS JÓZSKF cipész.
vitéz Gál, kir. bír. végrehajtó.
vós/oiuj is, vannak különböző konzervato-
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