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Szécsi Vince esete
Azt, aki i g a z s á g o t oszt, Shakespeare
Shylockja ugy nevezi, hogy bölcs biró, a társadalomtudomány pedig ugy, hogy jó biró. A
francia
igazságszolgáltatás
történetében
amelyben egymás mellett sorakoznak fel kimagasló erények és nagy tévedések, külön
fejezete van a jó birónak. Az ő Ítélkezéseire
— a háborút megelőző konszolidált évtizedekben Ítélkezett — emlékeztetett a szegedi
bíróság, amikor Szécsi Vince alsótanyai gazdálkodót nemzetgyalázásért harminc pengőre itélte.
Persze nem a birói ítélettel akarunk ma
ítt foglalkozni és nem ülünk törvényt az elkövetett bűncselekmény fölött. Azok a körülmények ragadták meg a figyelmünket, amelyek a tárgyaláson fölmerültek s amelyek bizonyára nem kerülték el az ítélkező bíróság
figyelmét sem. Az, hogy valaki, aki gazdálkodó Alsótanyán, gránátnyomást kapott a
háborúban, nem meglepő. Az sem meglepő,
hogy rohamok kínozzák még mindig és hogy
fogyasztási ellenőrök kopogtattak be a tanyá'ára. Még kevésbé meglepő, hogy a gazdál:odó a fogyasztási adóellenőröket nem fogadta szívesen és — bocsánat — talán legkevésbé meglepő, hogy a rohamok akkor
jönnek rá, ha hivatalos személyt lát.

{

Föl lehet fogni az esetet komikus oldaláról
fs. Végül is azon az alapon, hogy az ember
rohamot kap, ha hivatalos személyt lát, egész
jól be lehetne rendezkedni. Nem kellene adót
fizetni. Mentesülni lehetne az Oti-járulékok
alól. Nem kerülne a víz többe, mint a szóda.
Nem lehetne a biróság elé citálni, aminek különösen akkor lenne jelentősége, ha a kérdéses személy mindig alperesi minőségben kerülne a bírósággal érintkezésbe. Annak ellenére, hogy negyven egynehány éve él, nem
kellene születési bizonyítványért szaladgálni.
Űzhetne engedélyokirat nélkül engedélyhez
kötött ipart. Házbért sem kellene fizetni.
Mert már akkor rohamot kapna., amikor a
kézbesítő a házbérper tárgyalására az idézőt kihozná. Olyan későbbi stádiumokról
nem is beszélünk, mint amilyen a tárgyalás,
ítélet, foglalás, végrehajtás, árverezés. Ha
van ró mód, hogy valaki egészséges legyen
ebben a rettenetesen egészségtelen világban
és hogy abból, amit a munkájával keres,
megéljen, sőt megtakarítson, ez az egyetlen
mód: sohase látni hivatalos személyt és sohase érintkezni vele.
^v^
Föl lehet azonban úgyis fogni az esetet,
hogy ugyancsak ravasz paraszt — mert hát
igy szokták mondani — ez az alsótanyai
gazda. Nem elég, hogy leszálitották a borfogyasztási adóját a felére, most a fele-öszszeg fizetésétől is szabadulni akar. Valamikor, husz év előtt volt a háborúban, talán
igaz se volt, ott elrepült a feje fölött egy
gránát, ha ugyan elrepült, most azt mondja,
hogy nyomást kapott a gránáttól, viszont a
nyomástól, ha ugyan megtörtént, most is
vannak rohamai s ezek a rohamok az okai,
hogy nem tud látni — hivatalos személyt.
Mí egész máskép látjuk nem a hivatalos személyt, hanem az — esetet. Mi megértjük a
rohamot. Háború nélkül is. Már az ellenséges hadsereggel való háború nélkül is. Gránátnyomás nélkül is." De nem értjük meg az
árverési hirdetményt, amelyet azért visznek ki, mert valaki részletfizetési kedvez-
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X. évfolyam, 50. sz
ményt kapott husz pengő adótartozásának
a lefizetésére, tizenötöt már törlesztett és a
hátralékos öt pengőre biztosítási végrehajtást vezetnek ellene. Nem értjük meg az adóellenőrt, aki a balesetbiztosítás befizetését
jön ellenőrizni és kezében a befizetést igazoló okmányokkal hányívetíbb módon kételkedik, ellenőriz és rendelkezik, mint valamikor a megszálló csapatok bezupált törzsőrmestere. Nem értjük, hogy mért sürgősebb az
Otinál a bejelentés precizitása, mint a kezelés megkezdése. Nem értjük, hogy aki munkafelügyelő az inségmunkánál, mért zsarnoka annak ,aki be van hozzá osztva mint inségmunkás. Nem értjük, hogy mért öröm a
kerületi felügylőknek, ha nem szombaton
délután, hanem csak hétfőn reggel jut fa a füttetlen szobáknak, a köztisztaságnak, ha a port
a ragyogó tavaszi uccáról közvetlenül a tü-
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dődbe söpörheti, a sinternek, ha nem a kóbor kutyát fogja meg, hanem gonddal ápolt,
egészséges és tiszta kis állatodat mellőled
cipeli el és feletteseinek, ha azért, mert nem
a kutyád, hanem a sinter garázdálkodik, tége dbüntetnek meg. Ellenben értjük, nagyon
értjük, ha a Szécsi Vincék kint a tanyán és
a Szécsi Vincék bent a városban és a Kertészék és az Ábrahámok és mind, foglalkozásra,
társadalmi
és felekezeti
állásra
való tekintet
nélkül
megtorpannak az
élet egyre vésztjóslóbb viharaival és bizonytalanságaival szemben és türelmüket vesztik
— a „hivatalnak packázával" szemben.
Tisztelettel állunk meg minden birói Ítélet
előtt. Nem akarunk végezni más tekintélyromboló munkát se. De kíméletet esdünk a
két évtized óta szünet nélkül tépdeít és rombolt idegeneknek is.

A frantía külügyminiszter
az osztrák kérdésről

„Leafontotabb kérdés: Ausztria függetlensége" — „Ausztria ügyét nemzetközi megállapodással kell megoldani"
— Kik ellenzik a Habsburg-restaurációt
(Budapesti tudósítónk
telefonjelentéseJ
Párisból jelentik: Barthou külügyminiszter pénteken délután expozét tartott a kamara külügyi bizottságában Franciaország
külpolitikájáról.
Az expozé legnagyobb
részét az osztrák kérdés töltötte ki, amelynek középpontjába a külügyminiszter nem
a Habsburg-problémát állította, hanem
Ausztria füaaeflenségének kérdését.
Abból indult ki, hogy a francia külpolitika ebben a kérdésben Lengyelországgal,
a kisantattal, Angliával és Olaszországgal
egyetért s a m á r kezdettől fogva leszögezett elvek alapján áll. A külügyminiszter rámutatott arra, hogy h a Ausztria a
Népszövetség elé vinné a németekkel támadt konfliktusát, Anglia is a legmeszszebbmenő támogatásban
részesítené.

Olaszország
az ausztriai

szintén
német

helyteleníti
propagandát,

annak ellenére, hogy a leszerelési kérdésben a németek álláspontiát támogatja.
— A francia külpolitika — folytatta
Barthou — a folytonosság alapján áll és
egy pillanatra sem adja fel azt az alap-

tételt, hogy a szerződéseket
kéli tartani.
A

tiszteletben

Habsburg-kérdéssel

kapcsolatban
Barthou a következőkben
szögezte le a francia kormány álláspontját:
— Franciaország külpolitikája ebben a'
kérdésben

azonos a kisantattal, a Balkán- '
antant és Anglia
politikájával.
Az osztrák kérdést nemzetközi megoldással kell nyugvópontra
hozni.
A kiadott hivatalos kommüniké érdekes
pikantériája az, hogy
ezúttal szerepel elsőizben hivatalosan a Balkán-antant,
mint a Balkán-paktum szignatariusainak'
államszövetsége. A kommüniké szerint a
Habsburg-restaurációt

a következő államok ellenzik:
Anglia, Franciaország, Csehország, Bománia, Jugoszlávia, Görögország és Törökország. Olaszország nem szerepel a
kommünikéban megemlített államok között.

Nem lesz Habsburg-restauráció
mondja a kancellári hivatal
(Budapesti tudósítónk telefonjelentése.')
Bécsből jelentik: A kancellári hivatal sajtófőnöke, Ludwigh meghatalmazott miniszter pénteken este magához kérette a
külföldi sajtó munkatársait, hogy előttük
újból a leghatározottabban
megcáfolja a

küszöbön álló ausztriai Habsburg-restauráció hírét. A sajtófőnök arra kérte az
újságírókat, hogy ne tulajdonítsanak semm i komolyabb jelentőséget az ilyen természetű külföldi híreknek.
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1400 szociáldemokrata fogoly
a bécsi „szürke házban"
Seifz polgármesterit és a többi pártvezetőt a törvényszék fogházába
szállították
ÍBudapest! tudósítónk telefonjelentése.') Bécs- foglalkozhatnak, politikai tevékenységet nem
ből jelenlik: A tartományi törvényszék foghá- fejthetnek ki.
za, a szürke ház zsúfolásig megtelt. A véres harAz az egységes szakszervezet, amelyet a korcok során letartóztatott szociáldemokrata po- mány tervez négy csoportra oszlana: gyárlitikai foglyok legnagyobb része most ebben a
ipari és bányaipari, kereskedelmi és kézműipafogházban van és számuk jóval az 1400 fölött ri, forgalmi és szabadfoglalkozásúakra. A mejár. A foglyokat csak a legnagyobb nehézsé- zőgazdaság és a közalkalmazottak nem tartozgek árán tudták elhelyezni a fogházban, külö- nának bele a hir szerint az egységes szervenösen nagy gondot okozott a szociáldemokrata zetbe.4
pártvezérek elhelyezése, akiket külön cellákS t e i d 1 e propagandamíniszter pénteken
ban őriznek.
este a külföldi sajtótudósitók értekezletén fogA tizennégy legfőbb pártvezérnek, S e i t z- lalkozott H a b i c h t személyével. Azt hangoznek és társainak a fogházba szállítása pénteken tatta, hogy a februári véres események idején
délután tőrtént. A Szürke ház főkapuja körül a kommunisták pártjára állt. Habicht 1921—
kordont vont a rendőrség, a beszállítást csak a 1924 között a kommunista párt tagja volt és a
nemzeti szocialista mozgalomhoz való csatlakohivatalos személyek nézhették végig.
A minisztertanács a szakszervezetek egvsége- zása utón is erős kapcsolatot tartott fenn a
•iléséről tárgyalt A javaslat szerint a szakszer- kommunistákkal. A kapcsolatok fennállása
1929 elejéig kimutatható, — mondotta.
vezetek a jövőben kizárólag szakmai ügyekkel
HUll^MIIM^IIMII^Myil^MIIMyMIIMMMMMMMMIIMMWMMMMHMMMMMmiMMIIMMMmiMHimMMMMWIHf 4*
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Négy vádeleltés
a Dréhr-llgyben
Budapest, március 2. A Dréhr-ügy pénteki vádtanácsi tárgyalásán kettős fordulat
történt. Az egyikről az ügyészség, a másikról a védelem gondoskodott.
Vitéz
Széchy István ügyész bejelentette, hogyi
Dréhr ellen az ügyészség négy pontban
elejti a vádat; a gépkocsivásárlási, n TESz
és az Újságírók Szanatóriumegyesületének
juttatott adomány, valamint egy sikkasz-,
tási ügyben. Az ügyész bejelentette, hogyi
az albertfalvai «Vétkezésekkel kapcsolat
tos vádakat az ügyészség továbbra is fenntartja.
Ezután Dréhr Imre védői nevében dr<
Gál Jenő bejelentette, hogy a vHdelejtéseket tudomásul veszi és az ügyészi vádirat
ellen beadott kifogásokat visszavonja. A'
két felszólalás u l á n a vádtanács kihirdette
határozatát. Eszerint azokban a vádpontokban, amelyekben az ügyészség Dréhr
Imre ellen elejtette a vádat, megszünteti
az eljárást. A vádtanács az iratokat átteszi a büntetőtörvényszék elnökéhez a fő-<
tárgyalás kitűzése végett
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Staviskynét letartóztatták
P. Reich Erzsi SSSVWS.

a legszebb külföldi model'ektől kezdve a learolcs^bb minősésrig óriási választékban
I
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flz ellenzék tovább folytatja a harcot
a főváros autonómiájáért
A fövő héttől nyolc órás Üléseken tárgyalfák a javaslatot. — Budapest és a vidék
Budapest, március 2. "A képviselőház pénteken délután folytatta a fővárosi törvényjavaslat vitáját P r o p p e r Sándor volt a vita első
szój'oka, A vita anyaga azt bizonyítja — mondotta —, hogy a javaslat rossz és semmi szükség tincs rá. Az ellenzéknek azt az aggályát,
hogy a fővárosi önkormányzatnak elodázásáról
van szó, senki $ew tudja eloszlatni Kifogásolják, hogy a főváros háztartása deficites. Hogyía az állam megfizetné tartozásait a fővárosnak, akkor az egyensúly azonnal helyreállana.
Ebből a szempontból is nyugodtan mellőzhették volna a javaslatot.
P r o p p e r Sándor beszéde további során a
VIII. kerületi elöljáróságnál történt visszaélésekben a közszeliemct hibáztatta és azt hangoztatta, hogy az ilyen esetekben az áthelyezés
nem megfelelő büntetés.
flóman
Bálint» kultuszminiszter ezután
beterjesztette a „József Nádor Műszaki és Gaz.
daságtudományi Egyetem" szervezetéről, a
„Magyar Nemzeti Muzeum" és az „Országos
Művészeti és Irodalmi Tanácsról" szóló javaslatait.
L á z á r Miklós csodálkozással látja, hogy a
kormánypártot a javaslat vitájában csak három szónok képviseli. A javaslat alapvető hibája az, hogy a belügyminiszter annak az igaz.
gatésnak növeli meg a hatalmát, amely teljesen felesleges és gyenge. A javaslatot nem fogadta el.
A vita majdnem befejeződött, amikor S á nd n r István jelentkezett szólásra.
— A vidéken mindenkiben él a főváros szeretete — mondotta —, mert tudjuk, hogy a főváros a mi vérünkből való vér. Amikor a fővárost fejleszteni kezdték, ebben a vidékről felkerült államférfiak jártak elől és a vidék adta
a pénz túlnyomó részét. Amióta a főváros a maga erejéből fejlődik, ahhoz is a vidék adta az
alaptőkét. A vidéknek tehát jussa van arra,
hogy szeretettel foglalkozzék a főváros ügyeivel; Az utóbbi évek során azonban a vidéknek
nagyon sok panaszra volt oka, egyrészt azért a
fölényes bánásmód miatt, amelyben a fővárof
részesíti, másrészt, mert a vidékről jövő kereskedőket aránytalanul megterhelte adókkal.
— Fontos lenne — folytatta —, hogy a főváros térim el attól a szisztémától, hogy a vi-
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déket csak szegény rokonként Kezelje és térjen
vissza arra a joviszonyra, amely a régi békeidőket jellemezte.
Bészletesen foglalkozott ezután a javaslattal,
amelyet általános tárgyalás alapjául sem fogadott el. Befejezésül arra kérte a kormányt,
hogy keresse a megértés útját, mert jó eredményt csak közös munka és békés megértés
hozhat.
B e s s e n y e i Zénó alelnök ezután bejelentette, hogy Temple Rezső és társai indítványt
nyújtottak be a nyolcórás ülésekre.
Javasolta, hogy a legközelebbi ülést kedden
délután tartsa meg a Ház.
A napirendi vita során C s i l l é r i András ismételten szóvá tette a Szovjet Oroszországgal kő.
tőtt megállapodást és kifogásolta a kémkedési
ügyben kibocsátott közleményt
S z i n n y e i Merse Jenő felszólalása után a
többség az elnök napirendi javaslatát fogadta
el. Az ülés 9 óra után ért véget

Vérátömlesztés —
a villamosszék előtt
KQlffnOs kivégzés A m e r i k á b a n

London, március 2. Miohigan városban
szokatlan körülmények között végezték
ki Harley Eduárdot, aki 1932 nyarán meggyilkolta feleségét. A kivégzést csütörtökön éjjelre tűzték ki. Délután azonban
az elitélt eddig kiderítetlen módon üvegdarabot szerzett és felvágta ütőerét. Amikor az őr figyelmes lett erre és a vezetőséget értesítette, m á r több mint egy liter
vért vesztett és elvesztette eszméletét. B á r
a kivégzésig még csak néhány óra volt
hátra, megtettek minden
lehetőt, hogy
éleiben tartsák az elitéltet. Az egvik fogoly önkéntes ajánlkozásával és több orvos közreműködésével — vérátömlesztést
hajtottak végre és igy sikerült éjfélig életben tartani. Éjfélkor azután villamosszékben kivégezték.

Páris, március 2. A vizsgálóbíró pénteken a
kora reggeli órákban elővezettette Staviskynét
és rövid kihallgatás után kihirdette előtte őrizetbevételi végzését Staviskyné két bűnügyi
tisztviselő kíséretében hagyia el a vizsgálóbíró
szobáját

A Stavisky-ügyben kiküldött vizsgáló bizott-i
ság előtt F i e képviselő ismertette a külügymi,
nisztériumból a bizottsághoz érkezett ügydarabokat. amelyekből kitűnt, hogy Stavisky 1931^
ben utazott első ízben Budapestre Bonnaure
képviselő kíséretében. A képviselő a francia
külügyminisztériumtól ajánló sorokat kért a
budapesti francia követséghez. Kérését B o r é t
szenátor és B o y e r képviselő támogatta. Stavisky és Bonnaure budapesti magatartásával
olyan kedvezőtlen benyomást keltett a francia
követségen, hogy a budapesti francia követ csodálkozását fejezte ki azon, hogy ilyen személyek hivatalos ajánló levelet kaphassanak.

„OH 10" cipőüzem
®áva épület — A*autóbusz állomásnál.
Jelszavunk I

Mindenki ui cipőben
UJ formák - UJ fazonok Női Cipű (ekele svikdlss'et

5

.90

Színes 6.50

Nagy raktár

Férfi cipő, lökete

7

.90

Sslnes 8.50
ÓVÁS! Cipőink olcsó árait nem a minőség rovására állapítottuk meg hanem az üzemben külön rezsi nélköl, mint készilötfll első kézből árusítunk I
óra, éksz«r, brllllán*

Tóth órásnál, Kölcsey u. 7.

Tisztviselők, nyugdíjasok előleg nélkül részletre
ia vásárolhatnak ABC utalvánnyal. Nagy óra, ékszer Javítóműhely. Tört arany, ezüst. réci pénz beváltás.

Ha

panassza,
reklamációja
van,
foráuljon
Közvetlenül
a
Uiaaófflvatalöoz, levelezőlap
vagy telefon
utján
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K á r o m nappal mcghosszabbitottaK
a p a p r l k a i e r m c l ö h fclcnthezfci idejét
(A Délmagyarország munkatársától.) A paprikarendelet Intézkedése szerint a paprikatermelőknek igénybejelentőlapot kell kiváltani és
azon kötelesek bejelenteni, hogy mekkora területen termelnek paprikát. Az igénybejelentőlapok kiadását már megkezdte a városi elől járósági hivatal, —délelőttönként százával jelentkeznek azokért a paprikatermelők. Az igénybejelentőlapokat ugyanis pontosan kiállítva legkésőbb március 8-ig lehet beadni az elöljáróságnál. A rendelet rendkívül rövid időt engedélyezett a bejelentőlapok kitöltésére. A miniszteri
litasitás értelmében a rendelet megjelenésétől
számított 10 nap alatt kell beielenteni a paprikatermő területeket. A rendelet február 23án jelent meg és eszerint csunán szombatig lehetett volna eszközölni a bejelentéseket, viszont
sok helyen csak megkésve értesülhettek az érdekelt termelők a paprikarendelet mesjelenéséről és az ezzel kapcsolatos eljárásokról.
A bejelentés idejének rövidsége miatt most
az elsőfokú hatóság, saját hatáskörében 3 nappal meghosszabbította a bejelentés határidejét.

Ezekszerint nem szombatig, hanem a jövő héten három napon át be lehet jelenteni a paprikatermelésre vonatkozó adatokat az elöljáróságnál.
A bejelentési határidő letelte után nyolc
nap alatt a megalakuló paprikaszövetség helyi
bizottsága köteles felülvizsgálni, hogy a termelésre vonatkozó bejelentés adatai a valóságnak
megfelelők-e? A paprikaszövetség viszont csak
március közepe táján alakul meg és addig a
helyi bizottság megalakítására sem kerülhet
sor. Ezért az ellenőrzéssel kancsolatban az
úgynevezett helvi bizottság feladatát az idén
az elsőfokú közigazgatási hatóság fogja elvégezni. Az ellenőrzés, tekintettel a paprikalermelők nagy számára, rendkívüli munkát ró az
elöljáróságra, éppen ezért a jövő hét végén megkezdődik a paprikatermő területek ellenőrzése.
Érdekes és a paprikarendelettől várható konjunktúrára jellemző, hogy tegnap uj paprikaőrlő malom üzemének meqinditásához kértek
engedélyt az iparhatóságtól.

A fehértói csalid' dráma
megdöbbentő részletei
Az összeférnetetlen Frank József brutális támadása édesanyja, sópornőre és, testvére e'len — Öccse három léoés t á v o l s á g r ó l »előtte a
dühöngő embert — A támadó testvér rendkívül súlyos sérüléseket
szenvedett, haldoklik
(A Délmagyarorsz'ág
munkatársától.')
Jelentette a Délmagyarország, hogv tegnan
délután Szeged-Fehértó 137. szám ala'ti
tanyán véres családi dráma játszódott le.
Az áldozat Frank József 35 éves gazdálkodó, akire 32 éves Frank Sándor nevü
öccse közvetlen közelből rálőtt
vadászfegyveréből. A söréttöltés szörnyű roncsolást okozott: teljesen leszakította Frank
József arcát. A szerencsétlen embert a
délutáni órákban a mentők szállították be
a szegedi közkórházba, ahol ápolás alá
vették. Az orvosi vizsgálat súlyos sebeket
konstatált. Frank Józsefnek szétroncsolódott ajaka, állkapcsa, füle, orra. az egész
arcból csak a baloldali fülkagyló maradt
épen. A vizsgálat megállapította, hogy
Frank

Józsefet közvetlen közelből érte a lövés,
erre engedett következtetni az a körülmény is, hogy az arcán a sebek a lőporfüsttől feketék voltak.
Frank Sándor, a testvéröces, amikor
látta, hogy fivére véresen összeesik, menekülésre fogta a dolgot. Fegyverét eldobta és gyalogosan nekivágott a földeknek.
A rendőrség azonban rövidesen értesült
a tragédiáról és néhány óra múlva m á r
elfogta a menekülő embert. Frank Sándort előbb a rendőrség hallgatta ki. A
késő délutáni órákban megjelent a helvszinen a vizsgálóbíró, aki szintén kihallgatta Frank Sándort, majd pénteken a
sértettet is sikerült kihallgatni. Ezekből a
vallomásokból, valamint a nyomozás és a
vizsgálat egyéb adataiból most m á r tisztán áll a tényállás a rendőrség előtt. Mindenekelőtt megállapították, hogy a
két
testvér, akik feleségestől,
gyermekestől
együtt éltek a 137. számú tanyán,
régóta haragosok voltak és évek
óta nem beszéllek egymással.
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A sértett Frank József duhaj és összeférhetetlen volt, akit egyizben a bíróság az
édesanyja elleni gyilkosság k :sérlete miatt
négyesztendei fegyházra
ítélt. Az öreg
Frankné is ott élt fiai és unokái körében.
Frank Sándor vallomása során elmondotta, hogy tegnap délután az ő fiai és a
bátyja gvermekei együtt játszottak az udvaron. ő a tanyában
foglalatoskodott,
bátyja pedig a fészerben fát aprított. A
gyerekek között
verekedés keletkezett,
Frank József kisfia valamit hozzávágott
az ő kisfiához. A zajra kijött a tanyából
és Frank József fiát megdorgálta. Erre
m á r Frank József is megjelent az udvaron és meg akarta verni az ő nuermekét.
Egvuttal őreá is rátámadt, baltával a kezében. Ismerte bátyja rabiátusos természetét és azért inkább elszaladt előle, semhogy birokra kelt volna vele. Ez azonban a bátyját még jobban felmérgesítette
és

baltával

a kezében kergette végig az udvaron.

A zajra elősietett öreg édesanyjuk, aki aztán kettőjük közé vetette magát.

Kitárt karokkal állott a dühöngő,
fejszés Frank József elé, aki dühében letiporta anyját a földre
és amikor az öregasszony ott feküdt sikoltozva, még meg is taposta. Közben Frank
Sándorné is kiszaladt az udvarra és a verekedők közé vetette magát. Frank József
eldobta a fejszét és puszta kézzel ütötteverte mindhármukat, maid az asszonyokat
fojtogatta. Frank Sándor ekkor berohant
a tanyába, levette a falról a töltött vadászfegyvert és azzal kirohant a verekedőhöz. Bátyja épen az édesanyját ütötte
és fojtogatta és a feleségével birkózott.
Frank Sándorné amikor
megpillantotta
férjét és férje kezében a fegyvert, hirtelen elugrott sógora mellől. Ugyanekkor

eldördült a puska és Frank József fején találva rogyott le a
földre.

yOWWWWWWWIMOWWWWrnW'll

f¿¡szerű

* olcsó mozibérlet
korlátolt számban márr kapható

f

a Mozi pésizlárná! J
Frank Sándor szerint a lövés három lépés
távolságról érte bátyját és ezért volt olyan
pusztító, hatása.
A vizsgálóbíró felkereste a kórházban
Frank Józsefet, aki eszméletre tért. Frank
beszélni nem tud, mert hiányzik a nuelve,
válaszát leírta, egves kérdésekre pedig jelekkel válaszolt. Vallomásának azt volt a
lényege, hogy az öccse az ő gyermeket
bántotta, ezért keletkezett a verekedés,
melynek során öccse lelőtte őt.
Frank Sándort még az elmúlt éjszaka'
beszállították a rendőrség központi ügyeletére. Péntek délelőtt dr. Deák Ferenc
fogalmazó ismét kihallgatta és vallomásáról jegyzőkönyvet vett fel. Később F r a n k
Sándort átkísérték az ügyészségre, ahol
majd eldől a sorsa. Az eddigiek szerint
a hatóságok

a jogos

önvédelmei

látják fennforogni és megtörténhet, Kögyj
épen ezért az ügyészség nem emel ellene
vádat. A tanúvallomások mind Frank Sán-<
dor mellett szólnak.
Frank József állapota péntek délután
válságosra fordult. Az orvosok szerint
menthetetlen. A lövés olyan súlyos sérüléseket ejtett rajta, hogy emberi számítás
szerint nem menthető meg az életnek.

A romai lárgyalások
Budapest, március 2. A MTI jelenti?
A küszöbön álló római tárgyalások előkészítése céljából pénteken a miniszterelnökségen értekezletet tartottak. Az értekezleten Gömbös miniszterelnök elnökölt
és azon a külügyminiszter, valamint a
gazdasági és szakminiszterek vettek részt.
A több órán át tartó értekezleten a római tárgyalások egész anyagát megbeszél-"
ték, az értekezleten elfoglalt egységes álláspont alapján a tárgyalásokra elsőnek
kiutazó Winckler Istvánt, a Külkereskedelmi Hivatal kormánybiztosát ellátták a
kellő utasításokkal. Miután a miniszterelnök római tárgyalásait megelőzően Rómában az érdekelt országok szakelőadói
a gazdasági tárgyalások anyagának előkészítése céljából m á r a napokban összeülnek, Winckler István a tárgyalásokon való
részvétel céljából pénteken este R ó m á b a
utazott.

Széchenyi Mozi
SZOMBATTÓL
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Tányérica
étolaj 1 lit. 1 P.
Nagy Albertnél, Va'.éria tér, (Paprikapiao)
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Ipartestületi választások
küszöbén
A vasárnapi ipartestületi közgyűlésen
dönt Szeged kézmülparossága, hogy a legközelebbid
három évben kikre kívánja
bizni ügyeinek intézését. Az u j ipartestületi törvény és az annak alapján készített alapszabályok m á r eleve lehetetlenné
tették, hogv Szeged iparosságának akarata
szabadon jusson érvényre. Szeged kézmüiparosságának legelesettebb részét, számszerint 1300 kisiparost fosztott meg az
u j törvény választójogának gyakorlásától,
inert a gazda'sági viszonvok következtében
képtelenek voltak tagdíjaikat megfizetni,
így a vasárnapi közgyűlésen a kézmüiparosok kétharmad része élhet csak választójogával. A másik akadálya a kisiparosok akarata érvényesülésének az, hogy a
törvény egyenesen megtiltja a választásnál politikai pártok mérkőzését.
A szociáldemokrata kisiparosok csoportjának minden választásnál az volt az
álláspontja, hogy Szeged kisiparosságán a k nagy érdeke fűződik ahhoz, hogy az
ipartestület vezetésében érvényesüljón a
váltógazdaság. Ez az elv vezette minden
eddigi választás alkalmából és abból indult ki, hogy egy vagy több vereség vállalásával sokkal inkább szolgálja az iparosság érdekeit, mint olyan szövetkezéssel, mely politikailag nem tisztán juttatja
kifejezésre a szembenálló álláspontokat.
Ezért igyekezett a választások alkalmára
minden esetben szövetkezni olyan csoportokkal, melyek
ellenzékieknek vallották
magukat. Sajnos, a jelölések alkalmával
pedig mindenkor az tünt ki, hogy a szövetkező csoportok szempontjából nem az
volt a fontos, hogy jelöltjei valóban ellenzéki álláspontot képviseljenek, hanem
elsősorban az, hogy a csoporthoz tartozók
tartozzanak azok a kormánypárthoz,
vagy a szélső jobboldalhoz is — helyet
kapjanak az ipartestület vezetőségében.
Az ellenzéki álláspont őszinte hiánya
volt az oka eddig mindig a szenvedett
vereségeknek és a leghatározottabban állithatjuk, hogy abban az esetben, ha kialakulhatott volna Szegeden is az ellenzéki politikai pártok soraiból egy h ü ellenzéki csoportosulás, az ipartestület vezetése m á r régen ennek az ellenzéknek és
P m i kezünkben volna.
Egyfelől ezek az okok', másfelől pedig
a törvény emiitett gátló
rendelkezései
kényszeritették ki a szociáldemokrata kisiparosok állásfoglalását a küszöbön álló
választásokra nézve.
Mi készek lettünk volna ez alkalommal
is olyan szövetkezésre, mely kipróbált el-

S inger Jenő és dr. Slnger István fájdalomtól megtört szivvel tudatják, hogy
forrón szeretett édesanyjuk,

a Sinner M M
éleiének 73. évében hosszú, nehéz betegség után 1934, március hó 1-én elhunyt.
A megboldogultat folyó hó 4-én, vasárnap délelőtt 10 órakor fogjuk a zsidó
temető cinterméből eltemetni.
Oy4«ol]*k mif- Slnger
Jenöné
uQI
Slern
B l a n k a . — Dr. Slnger
Istvttnné
ni!.
ScgwarcM
Mária
menyet, SInffGr
Isíndn,
Slnger ,4glha onokáll 1e*íiérel,
«ífloraí,
aót/ornöl
é s ktterledl
rokonság.
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10 érakor.

1934 március 3.
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lenzéki iparosokat állított volna a hivatalos jelöltekkel szemben. Olyan csoportosulást azonban seholsem fedeztünk fel,
mely garanciát is nyújtott
volna arra,
hogv ezeket a feltételeket teljesíteni is
tudja.
Maradt volna tehát hátra, hogv mi magunk állítsunk jelölteket. Meg kell vallani, hogy önálló jelöltek állításával a
győzelem esélyei nélkül indulhattunk volna csak el, mert a törvény az emiitett
1300 kisinarostársunkat megfosztotta választójogától.

Aközött kellelt tehát választanunk\ hogy ellenzéki kisiparostársainkat
képviselet
nélkül
hagyjuk az ipartestület vezetésében, vagy pedig igénybevegyük
azt a felajánlott lehetőséget, ami
az adott viszonyok között számunkra adódott és amelynek segítségével remény van arra, hogy
kisiparostársaink
érdekeit az elkövetkező három esztendő alatt
az ipartestület ügyeinek intézésében becsülettel szolgálhatjuk.
Most sokan tesznek szemrehányást nekünk ezért a magatartásunkért, akik nem
akarják tudomásul venni az u j törvény
intézkedéseit. Kívülről jelentkeznek fogadatlan prókátorok és tanácsokkal akarnak
bennünket ellátni, sőt még mégis rónak
bennünket. Elfelejtik ezek az urak, hogy

A Dttmagoarorszdg
1. A Délmagyarország pályázatot hirdet elbeszélésre.
2. A pályázaton minden magyar állampolgár
részt vehet.
3. A pályamunka tárgyát a pályázó szabadon választhatja.
4. A pályamunkát zárt borítékban, jeligés
levél kíséretében kell beküldeni. A pályamunkát tartalmazó borítékra rá kell írni „Pályamunka", a jeligés levélnek pedig a szerző teljes nevét, foglalkozását és lakáscimét kell tartalmaznia. A jelige ugy a jeligés levélre, mint
a pályamunkát tartalmazó borítékra ráírandó.
5. Á pályamunkát 1934. május l-ig kell beküldeni a Délmagyarországhoz (Szeged, Aradí-ucca 8., vagy Somogvi-ucca 22. Postafiók 184.)
6. Pályadijak: I. díj 100 pengő, II. díj 50
pengő, III. és IV. dij 25—25 pengő.
6. A pályamunkák közül azokat, amelyeket
a szerkesztőség közlésre alkalmasaknak itél, a
Délmagyarország, amelynek valamennyi pá-
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azokról a helyekről, melyeket a szociáldemokrata kisiparosok az ipartestületben
elfoglaltak, becsületes szószólói voltak
kisiparostársai sérelmeinek és követeléseinek és ugyanezt fogják tenni ezentúl is,
amennyiben erre iparostársaiktól megbízást kapnak, tekintet nélkül arra,-hogy!
milyen lajstromon jelölve kapják mandálumukat.
A legkülönösebb mégis az, hogy azok
az urak, akik a m i eljárásunkat helytelenítik és tanácsadókul tolják fel magukat,
mily szembetűnő vaksággal vannak megverve. Kezünkbe vettük jelöltjeik lastromát. Első helyen látjuk mingyárt Rácz
Antal elnökjelöltet, akiről köztudomásu,
hogy a mindenkori kormány hűséges követője. Nincs elég helyünk, hogy nevenként soroljuk fel a többi jelöltek közül
azokat, akik nemcsak, hogy nem ellenzékiek, hanem még olyanokat is találunk,
akik politikai hajójukat a fasiszta vizekre
állították be.
Ne akarjanak tehát morált prédikálni
és tanácsot adni nekünk. Kisiparostársainknak pedig felhívjuk figyelmét ezekre
a kétszínű manipulációkra, melyek nem
kisiparostársaink szükségleteiből, hanem
önző klikkek irigységéből fakadnak
és
arra kérjük őket, hogy a vasárnapi választáson az elmondottak figvelembevételével éljenek választójogukkal.
Fentiekben Katona András nyilatkozatára is megadtuk a választ.
Parcsetich Mihály.

novellapálijázotá
lyamunka közlésére és könyvalakban való
kinyomtatására
elsőbbségi
joga
van, leközli.
A
pályamunkák
közlése
egy
hónappal
a
pályázati
határidő
lejárta
után kezdődik s mindaddig tart, amig valamennyi közlésre érdemesnek itélt pályamunka
meg nem jelent. A dijat a közlések befejezése
után a közönség ítéli oda, még pedig olyan
módon, hogy az első dijat az a megjelent pályamunka kapja, amely a legtöbb szavazatot
nyeri. A szavazatok arányában osztjuk ki a
második, harmadik és negyedik dijat.
8. Szavazni az újságban közzétett szavazólapokkal lehet.
9. A Délmagyarország Jogosult a pályamunkákat, függetlenül az újságban való megjelentetéstől, kötetben kiadni. A pályázókat a kötetben való megjelentetésért sem illeti meg
külön tiszteletdij.
10. A pályázaton szegcdi újságírók nem vehetnek részt.

asz üres

(A Délmagyarország munkatársától.) A háztulajdonosok szerint nincs pontos statisztika
Szegeden az üres lakásokról, mert a legutóbb
összeállított hatósági kimutatás nem megbízható. A városi adóhivatal szerint 1112 üres
lakás van a városban, de arról nincs statisztika, hogy ezek a lakások milyen karban vannak. A háztulajdonosok az elmúlt napokban
küldöttségileg kifejtették dr. P á l f y polgármesterhelyettes előtt, hogy a házak tataroztatását lényegesen elősegítené a város azzal,
hogy az üres lakásokról pontos statisztikát állítana össze, mert a legtöbb lakás azért üres,
mivel valami hibája van, modern, komfortos
lakás, a háztulajdonosok szerint, kevés áll üresen.
A polgármesterhelyettes intézkedésére most
11 szellemi szükségmunkás házankint összeírja az üres lakásokat. Kész nyomtatványokat
visznek magukkal és tizenkét rovatot töltenek
ki, Számbaveszik nemcsak az üres lakásokat,
hanem elsősorban azt, hogy milyen közmüvek
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vannak a házban, hol fekszik a lakás, uccai,
vagy udvari, földszintes, vagy emeletes, hol a
bejárata, mellékhelyiségek vannak-e, nevezetesen pince, padlás, mosókonyha, fáskamra,
milyen a világítása az üresen álló lakásnak,
padozata van-e? Külön fel kell részletesen tüntetni az üres lakás hibáit, a szoba magasságot, füthetőséget és azt is, hogy mióta áll üresen a lakás. Végül a lakás legutóbbi évi bérét
kell a statisztikába felvenni és azt, hogy most
mennyi bérért lenne kiadó.
A statisztikával, tekintettel, hogy egy-egy
szükségmunkásra átlag száz lakás jut, a jövő
hét közepéig el kell készülni. A háztulajdonosok azt hiszik, hogy az 1112 üres lakásnak
alig tizedrésze modern komfortos és ha ez nyilvánvaló lesz a megbízható statisztikából, akkor a háztulajdonosok nagyrésze igyekszik valamilyen tatarozást végrehajtatni, hogy a>lalcáshélyiségeket modernizálja és az adókedvezményt igénybevegye.
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Cserkcszés
a „Szegedi nigoványok"~ban
( V á l a s z Tonelll S á n d o r c i k k é r e )
A Délmagvarország legutóbbi vasárnapi szá3. N é h á n y h ó n a p p a l ezelőtt kél tájékozmában Tonelli Sándor a tőle megszokott elméstatót is szerkesztett Szegedről, egyet a felséggel megirt cikket jelentetett meg, amelyben
nőttek és egyet az érettebb tanuló
ifjúság
a szegedi idegenforgalmi propagandairatok és
számára. Az utóbbiban olvasható, hogy
propagandaanyag hiányosságára hivja fel a
a Kassban éjjel táncolnak. Pálfy József
figyelmet. Mivel Nyáry György őméltóságának
polgármesterhelyettes, m i k o r ezt a két »támegbízásából közel egy esztendő óta én állítom
jékoztatót« megkapta, megijedt, hogy orössze a Idegenforgalmi Hivatal propagandaanyagát, legyen szabad Tonelli Sándor cikkére
szágos botrány lesz belőle és a saját nem
nekem válaszolni.
épen hizelgő véleményének irásos leszöKifogásolja a cikkíró, hogy nem történik
gezése mellett négy u r n á k , Szalay Józsefsemmi annak érdekében, hogy az idevetődő
nek, Veress Gábornak, M ó r a Ferencnek
külföldiek helyes információt kapjanak a még
es nekem adta k i bírálatra. Soha bizottszüntelenül burjánzó betyárromantika ellensuság még ilyen egyértelműen nem dolgoIjozására. Legutóbb megjelent propagandairazott. Egyik tagja kijavította az értelmi
t'unk éppen ebből a szempontból indult ki, amijhibákat, a másik az alany számát egyezkor egy mult század elejéről való rémregényből idéz néhány sort a betvár-pandurharcok
tette össze az á l l í t m á n y számával, a harillusztrálására", de mindjárt hozzá teszi, hogy
m a d i k kipucolta a tárgyi baklövéseket, a
rki betyár-pandurharcban akar kéjelegni, az
negyedik pedig megirta, hogyan kell egy
nézzen meg egv ilyen tárgyú, Amerikában- kéelfogadható kalauzt megszerkeszteni. A
szült ponyvafilmet.
helyesírási hibákat a bizottság tagjai nem
Helytelenül informálták cikkírót, ha ugy
tudja, hogy Szegedről nem kap senki sem ingyenes ismertetőt. A helyzet ellenkezőleg az.
hogy minden utas, aki valamelvik Szegedre induló különvonatra jegyet vált, a jegvváltásnál
egy 16 oldalas, (levelezőlap nagvságu> füzetet
kap, amelyen minden szegedi látnivaló teleMéxxe
meg K i r a k a t a i n k a t ! !
gramstilusban fel van sorolva, — a vonaton pedig kap egy másik füzetet, amely hasonló terjedelemben a napi, aktuális programot foglalja
rwze időrendben.
Minden magyarországi menetjegyiroda kap
ezenkívül az utazási szezonban havonta 10 darab propagandairatot és személyes ismerőseink
utján ellenőrizzük, hogy azok ott mindig rendelkezésre állanak-e.
A Reizner—Kulinvi-féle monografia idegenforgalmi szempontból nemsokára tárgvtalanná
válik, mert a most folyó idegenvezetői tan(A Délmagyarország munkatársától.) A legszífolyam anyaga meg fog jelenni 4—500 oldalas
nesebb regényírói fantázia is elszürkül sokszor
sokszorosított jegvzet formájában, amelyből
azok mellett a helyzetek és esetek mellett, amelyeegy rövidebb kiadás 4—5 iv terjedelemben a
ket a legnagyobb regényíró, az élet produkál. Az
népművelési bizottság jóvoltából könyvalakban
is meg fog jelenni egy-két hónapon belül. újságok hírrovatában sokszor találkozik az olHangsúlyoznom kell, hogy ez a jegyzet nem vasó olyan megtörtént dolgokkal, amelyek felboszlleíznerből puskázza ös<=ze az anyagot, hanem
merőben u j anyagot, modern szempontok fi- szontanák, ha — szépirodalmi kitalálások lennének.
gyelembevételével dolgoz fel.
Nagvorf jól ismerjük a „Soproni KépesIlyesféle képtelenségnek látszó eset foglalkozkönyv" valóban jól sikerült díszes kivitelű kitatja néhány nap óta Szeged közigazgatási hatóadványt. Már össze is állítottam egy hasonló
ságát is. Az illetékes tisztviselői hiába kutatnak
cclu szegedi kíadvánvhoz szükséges anyagot
(több mint 100 egészen u j városi, tanvai és törvények, paragrafusok után, a felmerült propusztai felvétel). A felvételek egytől-egvig mű- bléma megoldására nem találnak törvényes lehevészi kivitelű fotográfiák, valamennyi Budav
tőséget, pedig szeretnének segíteni, mert meghaGvörgv személyes irányítása mellett készült.
Igen hálás volnék, ha a cikkíró a tanács mel- tóan szép történet.
lé kaláccsal is szolgálna és megmondaná, hoA történt hősei egyszerű emberek,
gvan szerezzünk pénzt ennek a könyvnek a
kiadására.
A Máv. ingvennlakátjai dolgában már féléve akik most tehetetlenül botorkálnak a paragrafusok
útvesztői között, kilincselnek a különböző hivatabefejeződlek a tárgyalások. Az u j szezonban
már ezek is ki fognak jönni. Megvan a Máv. lokban és szeretnék megoldani problémájukat.
ingvenes útikalauzába felveendő anvag i=. MiK. János a történet hőse, szegedi kispolgár, aki
helyt a most forgalomban levő kindás elfogy,
hosszú
esztendőkkel ezelőtt beleszeretett B. Iloaz uj kiadás hozni fogja Szegedet is.
nába. B. Ilonának volt egy kislánya, Etelka, csak
Vagyok Szerkesztő urnák válaszom közzétételéért köszönetet mondva
olyan apátlan lélek. Még akkor született, amikor
Dr. Gerhauser Albert.
édesatíyja azt sem tudta, hogy K. János a világon
van.
II.
János és Ilona megszerették egymást, néhány
Egyáltalában nem lévén
szándékom,
évig
együtt éltek és velük volt az akkor
hogy Gerhauser t a n á r u r őnanyságának
cikkével polemizáljak, csak száraz fénvtízesztendős kislány
felsorolás f o r m á j á b a n egészítem ki. amit
én tudok az idegenforgalmi hivatal műis, később', amikor volt valamennyi megtakarított
ködéséről:
1. Kilátót javasolt a víztorony tetejére. pénzük, a törvényes formák között is házasságot
2. Gerhauser t a n á r u r pécsi személyes kötöttek. János annyira megszerette felesége kistapasztalatai a l a p j á n azt javsolta, hogy lányát, Etelkát, hogy örökbe fogadta.
A háromtagú család a legnagyobb egyetértésne rendezzünk Szegedi Hetet és szabadtéri
ben élt évekig. A kislány gyorsan nőtt, szép nagyjátékokat.

érintették, azokat Sebestyén K á r o l y privát
diligenciából m á r előzőleg végesvégig kijavította. Szegény M ó r a Ferenc összefoglaló véleményét a b b a n foglalta össze, hogy
ezt a két kalauzt a polgármester ne engedje
megjelenni,
nehogy az illusztris
szerzőt kitegye a sajtó jogos és indokolt
kritikájának.
Mindez aktában le van fektetve, aki nem hiszi, a polgármesterhelyettes i r o d á j á b a n megtekintheti. Mi ezzel a
dolgot befejezettnek tekintettük, mert nem
akartuk N y á r y György őméltóságának
érzékenyéségét érinteni. Minthogy most Gerhauser t a n á r u r őnagysága hallgatás helyett büszkén jelentkezik, hogy a propaganda-anyagért ő felelős, kénytelen voltam
ezt elmondani.
Az Idegenforgalmi Hivatal
megjelen i k m i n d e n vonat érkezésénél, amelyet
mások indítanak Szegedre. Gerhauser tan á r u r v á r j a még az autóbuszok érkezését
is. Soha az Idegenforgalmi Hivatal még
egy idegent nem hozott Szegedre.
5. Egyebekben az idegenforgalom kom o l y dolog. Legyen vége a dilettantizmusnak.
Tonelli Sándor.

Tavaszi női kabát újdonságok:
Budapesti
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AZ APA ÉS A FOGADOTT LÁNY
SZOMORÚ SZERELMI REGÉNYE
lány lett belőle, édesanyjához Hasonlított. Azután
váratlanul bekövetkezett a tragédia.
Meghalt az asszony,
IC. Jánosné súlyos betegséget kapott és az néhány
hónap alatt végzett vele. özvegyen hagyta férjét,
aki még fiatal ember és árván lánvát, aki örökbefogadó apjának nevét viselte.
A szerencsétlen asszonyt eltemették, megsiratták, meggyászolták és a gyász még közelebb vitte
egymáshoz a férfit és a nőt. Az apai szeretet lassan, észrevétlenül — szerelemmé változott át. A
férfi meghalt feleségének vonásait kereste és találta meg fogadott leánya arcán, Etelka pedig fogadott apjában először a jó embert szerette meg,
azután megszerette benne a férfit. Eleinte nem iis
gondoltak arra, hogy ami történik közöttük, annak hilajdonképen
nem szabadna megtörténni«
mert hiszen a törvény betűje szerint Etelkának az
apja János. Később azután azt hitték, hogy majd
eligazodnak a dolgok, hogy érvényteleníteni lehet
az örökbefogadást és akkor éppen ugy feleségül
veheti János a lányt, mint ahogyan feleségül vette
évekkel előbb a lány édesanyját.
Csak akkor döbbentek meg, amikor megjelentek a városházán és bejelentették, hogy
házasságot akarnak kötni.
Az illetékes tisztviselők jóindulattal kezelték az
ügyet és keresték azt a paragrafust, amely áthidalná a többit, a tilalmazót. Mert a házassági törvény tizennyolcadik szakasza kimondja ugyan,
hogy az örökbefogadó és az örökbefogadott között
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mindaddig tilos a házasságkötés, amig az örökbe fogadás leibontva nincs és ilyen esetben még az
igazságügyminiszter sem adhat dispenzációt a feleknek, de a tizennegyedik törvényszakasz azt
mondja kl, hogy nem köthet házasságot az egyik
házastárs a másik házastárs egyenes ágbeli vérrokonával még akkor sem, ha az előző házasság
megszűnt, vagy érvénytelenné vált.
János és Etelka esetére ez a tizennegyedik szakasz vonatkozik, mert ha
Etelka nem János feleségének a leánya lett volna,
Hanem valami

Idegen gyerek, az örökbefogadást

könnyen hatálytalanítani lehetne, söt az igazságügyminiszter engedélyével még a hatálytalanítási eljárás
befejezése előtt is összeadhatná őket az anyakönyvvezető. De Etelka — János elhalt házastársának
egyenes ágbeli vérrokona, leánya és igy
még akkor sem lehet János törvénye«
felesége, ha az örökbefogadást hatálytalanítják.
A baj az, hogy János és Etelka nagyon szeretik
egymást Nem tudnak és nem akarnak egymás nélkül élni.
Most kétségbeesetten, együtt bolyonganak a tiltó
paragrafusok erdejében.
m. L

UJ BIZTOSÍTÁSOK
m e g k ö t é s e és károk bejelentése e l ő t t

okvetlen kérfen

szaktanácsot.

VISSZ AVAS A R L A S ,
tőkésítés,
leszállítás.
A tanácsadás
díjtalan.
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A közkórház Röntgen-készüléke
A kórház alkalmazottainak ügye a kórházbizottság ülésén

(A Délmagyarország
munkatársától.)
A kórházi bizottság pénteken délben ülést
tartott dr. Pálfy József polgármesterhelyettes elnökletével és letárgyalta a városi
közkórház aktuális dolgait.' A bizottság
ismét foglalkozott az u j Röntgen-készülék
beszerzésének kérdésével és most
már
végérvényesen elhatározta, hogy a készüléket, amelyre nagy szükség van, megrendeli. A kilencezer pengős VSielár felére
a közkórház költségvetése nyújt f e ' e e t e t ,
a másik félösszeget a város előlegezi. A
régi, elavult készüléket szintén megtartja
a kórház és azt terápiai célokra használja,
mig a diagnosztikai célokat az u j készülék fogja szolgálni.
Foglalkozott ezután a bizottság a kórház személyzeti problémáival is. Az intézet egyik legrégibb ápolónője harminc
évi szolgálat után betegsége miatt most
elhagyta szolgálatát. Mivel nem volt rendszeres alkalmazott, semmiféle nyugdíj
nem illeti meg és egyetlen fillér nélkül
maradt. Kényszerhelyzetében kegydijért
folyamodott a városhoz. A kórházi bizottság elhatározta, hogy havi negyven
pengő megszavazását javasolja. Ezzel kapcsolatban került szóba az is, hogy a kórház ápolószemélyzete antiszociális szolgálati viszonyban áll a várossal, mert nem
szervezett állást tölt be. A bizottság javaslatot terjeszt a város elé és azt javasolja, hogy a közgyűlés szervezze meg a
kórház fontosabb
állásait,
biztosítson
nyugdijat azok számára, akik évtizedekig
teljesítenek igen fontos szolgálatot a kórházban.
'imm
Megállapította a kórházi bizottság, hogy
a közkórház nem halogathatja tovább a
külön diétás konyha felállítását és ezért
szükség van egy diétás nővér alkalmazására is. A bizottságnak az a javaslata,
hogy a város hatósága szervezze meg a
diétás nővér állását is és fizetését a köz-

kórház költségvetésének keretei között biztosítsa.
Értesülésünk' szerint ezeket a bizottsági
javaslatokat dr. Pálfy József polgármesterhelyettes pártoló javaslattal terjeszti a
legközelebbi közgyűlés elé, mivel azonban
uj állások szeivezéséhez mostanában nem
járul hozzá a kormányhatóság, megtörténhetik, hogy a javaslatokból nem lesz
semmi.
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fényképezőgép
tölcséres bőrkesztyű
töltőtoll és ccruzagarnitura
rézmozsár
éjjeliszekrénylámpa
asztali óra
hímzett buzsáki asztalközép
Hellas selyemharisnya
műselyemharisnya
villamos kerékpárlámpa
elektromos kézilámpa
tízes bérletjegy borbélyhoz
tízes bérletjegy borbélyhoz
tízes bérletjegy borbélyhoz
női bőrkesztyű

600 ezer pengővel
károsították meg Battonyát
a „többmutatásra" beállított
villanyórák
(A Délmagyarország
makói tudósítójától.') A battonyai villanybotrány ügye döntő fordulathoz j u t o t t / A szegedi ügyészségen megvizsgálták a Battonyáról beszállított és hamis mutatásra gyanús órákat s
ez a vizsgálat megállapította, hogy a megvizsgált órák Dtöbbmutatásra« vannak beállítva. A vizsgálat feltevése szerint a battonyai villanytelep valószínűleg kilágyitotta az óra mágneseit s igy 8 százaléktól
80 százalékig terjedő
többletfogyasztással
károsította meg a villany fogyasztókat és
ezzel a községnek, valamint a lakosságnak
12 éven át mintegy 600 ezer pengő kárt
okozott.
Varga László ellenőrző szakértő meg-,
állapítása szerint a villanyórák egyik leglényegesebb része az úgynevezett fékmágnes. Ezzel lehet a forgatótárcsát gyorsítani, vagy lassítani. Jelen esetben ezzel
történt a manipuláció. A számláló fordulatszámának a beállítása ugyanis a fékmágnessel történik. H a ezt a mágnest a
forgótárcsa felé közelítjük, ugy a fékezés
is csőkken, miáltal a számláló gyorsabban forog. A battonyai villanyórák gyors
forgásának két oka lehet: a mágnesek elállítása, vagy a mágnes kilágyitása. A meleggel való kezelés folytán a mágnes lényeges részét elveszti s igy nem tud fékezni. Igy az órák gyorsabban forognak
és természetesen a fogyasztók súlyosan
megkárosodnak. A battonyai villanyórák
mágnesei füstösek és kékes színezetűek.
A szakértői vizsgálatot folytatják.

Dz apa feljelentésére
két és félévi fegyházra
ítélték a tolvai fiút
(A Délmagyarország
munkatársától.)
Németh Géza szegedi fiatalember az édesapja, Németh tollkereskedő sérelmére
elkövetett sorozatos lopás miatt került
pénteken a szegedi törvényszék -ViW-tanácsa elé. Németh lopásokért m á r előzőleg
többszőr volt
büntetve. Kiszabadulása
után ismét édesapja házához került, otthon dolgozott és munkájáért az apja fizetést adott neki, de ismét lopáshoz folyamodott. Hosszú hónapokon keresztül lopkodta apja üzletéből és raktárából a tollat.
A lopásban ifj. Csiszár András segédkezett neki, Csiszár fuvarozta el a lopott árut
Sindenberger Józsefhez, aki azután azokat
értékesítette. Németh sokáig nem tudott
rájönni, hogy ki dézsmálja a raktárt, egyizben azután sikerült tettenérnie a fiát.
A rendőrök derítették ki azután a lopások
részleteit.
A pénteki főtárgyaláson Németh Géza
töredelmesen
bevallotta a folytatólagos
lopásokat. Elmondotta, hogy j ó útra akart
térni, azonban rossz társaságba keveredett, költekező
életmódot folytatott és
ehez sok pénz kellett. Az apa azt vallott
ta, hogy azért
kellett fiát feljelenteni,
mert csak igy remélheti, hogy ember lesz
belőle, a jó szó, kérés, riihánkodás nem
használt. A másik két vádlott, akiket az
ügyészség bűnrészességgel, illetve orgazdasággal vádolt, tagadta a bűnösségét. A
bíróság a megtévedt fiatalembert 2 és félesztendei fegyházra, a másik két vádlottat
3—3 hónapi fogházra itélte. Az itélet nem
jogerős.
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A Szegedi Metcorologiai Obszervatórium jelenti Szegeden a hőmérő legmagasabb állása 16.4
C, a legalacsonyabb 7.0 C. A barometer adata nullfokra és tengerszintre redukálva reggel 757.6 mm,
este 759.8 mm. A levegő páratartalma reggel 65,
délben 53 százalék. A szél iránya délkeleti, erőssége 3—5. A talaj 4 cm-ig fagyott
A Meteorologíai Intézet jelenti este 10 órakor. Időjóslat: Éjjel erősebb lehűlés, reggel
ködképződés, nappal változóan felhős, enyne
idő. Elszórtan kisebb eső lehetséges.
— Miniszteri bizottság szemléje a Tiszához
vezető utakon. A kereskedelmi minisztériumból
leirat érkezett a városhoz, hogy március 5-én,
hétfőn délelőtt a minisztérium szakértői Szegedre érkeznek és a környéken Algyőn, Mindszenten, Hódmezővásárhelyen, Csanyteleken,
valamint Csongrádon a Tiszához vezető utvonalakat műszakilag fogják bejárni. Szó van
ugyanis arról, hogy Vásárhelyen és a tiszai
községekben a rakodópartokhoz vezető utvonalakat kiköveztetik. A kőburkolatu utakon a forgalmat sokkal könnyebben le lehet bonyolítani
és a terv az. hogy rövidesen, még a tavaszi
szokásos esőzések megindulása előtt hozzáfognak a tiszai utak kövezéséhez. Az utak kikövezése Szeged szempontjából is fontos volna.
— Ravasz László Szegeden. Ravasz László
püspök tegnap este Szegedre érkezett. Az állomáson a református egyház és a Lorántfy
Zsuzsána Egyesület elnöksége fogadta a püspököt. aki dr. B a r t ó k György egvetemi tanárnál szállt meg. Dr. Ravasz László tartja az
ünnepi előadást a Lorántfy Zsuzsána Egyesület mai szeretetvendégségén, amelyet délután fél
6 órai kezdettel a Tisza-szálló nagytermében
tartanak. A szeretetvendégség műsorát ' B a k ó
Lászlóné ügyvezető elnöknő vezetik be, majd
két zongorán Liszt Es-dur koncertjét B á n
Sándor é s j ó n á s n é Bárányi Ilona adják elő.
Dr. Szepessy Aladárné Erkel Ferenc Hunyady
László cimü operájából énekel Török Emil kísérete mellett.
— Egészségtani előadás. A szegedi népművelési bizottság legközelebbi egészségügyi előadását szombaton délután 6 órai kezdettel dr. D i tr ó i Gábor egyetemi tanár: „A szem és leggyakoribb betegségei" cimen dr. Széki Tibor
egyetemi tanár I. számú vegytani intézetének
tantermében. (Templom-tér) tartja. Az előadás díjtalan.
Ha cipője végét iárja,
Ha-Ha ezer párral várja.
— X" városi terhek és — a munkaidő. Érdekes
vita kerekedett — mint Miskolcról jelentik
a miskolci közgyűlésben azok körül a kérdések
körül, amelyek a szegedi hatóságokat is foglalkoztatták már jóegynéhányszor. Azt mondani
sem kell, hogy Miskolc is súlyosan érzi az
anyagi válságot és egymásután'hangzanak el
az indítványok a különböző városi terhek csökkentésére. Ezeknek az indítványoknak a legtermészetesebb céltáblá ja a — városi tisztviselő.
A legutóbbi kisgyülésen például a létszámfölött
alkalmazott ideiglenes városi tisztviselők és a
fér jes nőalkalmazottak elbocsájtását követelték.
H o d o b a y polgármester megnyugtató kijelentéseket tett. Közölte a kisgyülessel, hogy rövidesen sor kerül a létszámfölöttiek elbocsájtására, pedig munkaerejükre szükség lenne. Az
egyik kisgvülési tag közbe is szólt, hogy miért
nem kezdik le a leépítést a magasabb régiókban, miért éppen a legalsó fokon akarnak takarékoskodni. A másik fölszólaló azt kérdezte,
hogy milyen módon oldja meg a város a munkaerő csökkenést, ha a jelenlegi létszámra
szüksége van. A polgármester azt válaszolta
erre az igen természetes kérdésre, hogv majd
— felemelik a munkaidőt. A megmaradó tisztviselőket dolgoztatják reggel nyolctól délután
egyig és délután háromtól ötig. A miskolci polgármester azt elfeleitette megmondani, hogy
ezt a változtatást miképpen tudja Miskolc város összeegyeztetni azzal a hivatalos irányzattal, amelynek célia, hogv minél több állástalan
diplomás jusson keresethez, szüség esetén még
a hivatalos munkaidő leszállításával is.

V a f a s t é s z t á k
P a r f a i l 1 adag
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KALÁN K A CUKRÁSZ, R u d o l f tér 6-

— Az Egyetemi Bethlen Gábor Kör vasárnap
délután 6 órakor a református tanácsteremben
könyvismertetést rendez, amelyen G i r t h Irén
Axel Munthe „San Michele regénye" cimü müvét ismerteti.
— Evangélikus egyházi hírek. Szombaton délután 6 órakor az evangélikus templomban Zászkaliczky Pál pitvarosi helyettes lelkész tart böjti
előadást „Az elbukott Péter" cimen. Másnap a
gyülekezeti istentiszteleten és ifjúsági istentiszteleten az igét ő hirdeti. Böjtben minden vasárnap
"délelőtt 11 órakor Úrvacsora.
— A Famunkások Országos Szövetsége szegcdi csoportja 4-én. vasárnap délelőtt fél 11
órakor a Munkásotthonban (tlétvezér-ucca 9.)
tart ja rendes évi közgyűlését, melyre a szakmamunkásokat ezúton hívja meg.
— Három évi dologház — és még egy lopás.
C z e g 1 é d i Lajos szegedi iparossegédet a törvényszék nemrégiben lopások miatt 3 esztendei
szigorított dologházra ítélte. A főtárgyaláson
Czeglédi beismert egy olyan lopást is, amelynek
elkövetéséről a hatóságok nem tudtak és amely
miatt épen ezért vádat sem emelt ellene az
ügyészség. A lopási ügyet kinyomozták és
meggyőződtek arról, hogy Czeglédi — igazat
mondott. Pénteken a törvényszék ezért a lopásért is felelősségre vonta. Letárgyalták az ügyét,
bűnösnek mondották ki, de külön ítéletet nem
szr.btak ki reá azzal, hogy a három esztendei
szigorított dologházban már ez a büntetése is
benne van.
Pénzt takarít és időt,
Ha Ha-Hában vesz cipőt.
— Hubay Jenő nyilatkozik operájának, a Karenin Annának rádióközvetitéséről, Márkus László
elmondja az „Attila" rádióközvetitése alkalmából,
hogy milyen legyen a jó hangjáték, a Rádió Újság uj számában.

A demokrácia jelentősége
Buchinger Manó előadása a Munkásotthonban
A szegedi szakszervezeti bizottság péntekesti
előadásán a Munkásotthonban B u c h i n g e r Manó
országgyűlési képviselő „A demokrácia jelentősége" cimen tartott tudományos előadást L á j e r
Dezső titkár szavai vezették be az előadást, majd
Buchinger Manó azzal kezdte előadását, hogy manapság valamennyi osztály a kapitalizmusnak köszönheti létét
— Azt mondják — mondotta —, hogy a demokrácia a kapitalizmus szülötte. Ez nem becsmérlő a
demokráciára, mert maga a mai társadalom is csak
a kapitalizmusból él, tehát nincs oka azt becsmérelni addig, amig nem tér át más társadalmi rendre. A tömegek a demokrácia segítségével biztosították & maguk megélhetését. Amint a kapitalizmus biztosítja maga számára a nagyobb profitot
ugyanugy biztosítják a tömegek a demokrácia utján a maguk érdekeit A skandináv országokban,
Angliában és Amerikában a tömegeknek hosszú
évtizedek óta meg volt a joguk, hogy befolyásukat
biztosítsák megélhetésük emelésére. Ezért ezekben
az országokban, — nem véletlenség folytán — a
munkabérek három-négyszer nagyobbak, mint azokban az országokban, ahol a demokrácia nem érvényesülhetett
Foglalkozott ezután a magyar gazdasági viszonyokkal, majd azt mondotta, hogy a demokrácia
kenyeret Jelent, mert ha a munkásság élhetne a
demokrácia előnyeivel, jobban biztosithatná megélhetését.
— Láttunk képeket, hogy most Bécsben gulyáságyukból osztanak levest a munkásgyermekeknek,
— mondotta ezután Buchinger. Amig az osztrák
munkásságnak joga volt, addig nem volt szükség
Bécs uccáin a gulyáságyuk kolduslevesére. A demokrácia nemcsak jogot, hanem kenyeret is biztosított az osztrák munkásság számára. A demokrácia hiánya azt jelenti, hogy a nagy tömegek elvesztik kenyerük egyik részét. Ahol demokrácia
van, ott a tömegek a kívánságuknak kifejezést tudnak adni. Kifejtette még, hogy a demokráciáé , a
jövő, ha sok helyen most le is alázzák.
Buchinger képviselőnek nagy figyelemmé kisért előadásáért a nagyszáma hallgatóság nevében
O l . e j n y i k József mondott köszönetet

Tavaszi áraink
Férfi divat ing 1 gallérral . .
Női csikós nadrág
Női csikós kombiné
Hibátlan matt harisnya . . .
Tavaszi divat keztyii
a

2.28
1.48
2.63
1.58
1.28

feliércégtáblás Boros
Széchenyi tér 15
MAKÓI

HÍREK

Interpelláció a lejestivegek
elkobzása miatt
Közegészségügyi és köztisztasági szempontból
is helytelen a mértékhitelesítő hivatal követelménye
(A Délmagyarország makói tudósítójától.) Közöltük, hogy a mértékhitelesítő hivatal tisztviselői
hetipiacos napokon razziákat tartanak a tejpiacon s a hitelesitett tejesüvegeket is elkobozzák és
tulajdonosaik ellen azon a cimen Indítanak eljárást, hogy olyan edényt használtak mérőeszközül,
amely csak kiszolgálás és nem kimérés céljára
nyert hitelesítést A gazdák között nagy visszatetszést szült a mértékhitelesítő hivatalnak ez az
eljárása. Hivatkoznak arra, hogy a hatóság sem
volt tisztában azzal, hogy hitelesitett üvegedényt
tilos kimérés céljára használni, már pedig ha a
hatóság nem ismeri a rendeletet, akkor hogyan kívánhatják el annak ismeretét a termelőtől. A gazdálkodók zaklatást látnak ebben és kérelmükre
M á r t o n Bálint interpellációval fordul ebben az
ügyben a polgármesterhez.
Interpellációjában a többek között szóváteszi
az elkobzások zaklató jellegét és hangsúlyozza azt
is, hogy közegészségügyi és köztisztanágügyi szempontból erősen kifogásolható a mértékhitelesítő
hivatalnak az a követelménye, hogy bádogedénnyel
mérjék a piacra kerülő tejet. Mert a bádogedénynek a tisztasága sokkal nehezebben ellenőrizhető,
mint az üvegé s magának a tejnek tisztaságáról é®
minőségéről is jobban meg lehet győződni az átlátszó üvegedényben, mint a hivatal által követelt
bádogedényben. Ezek felsorolása után azt kérdezi
Márton Bálint a polgármestertől, van-e tudomása
a hivatalnak erről az eljáráséról 6s mit szándékozik tenni a közönség érdekeinek a megvédése ér-j
d ekében.
Egyesületbe tömörülnek a volt makói tengerészek. Rövidesen uj egyesület alakul Makón, amely*
foglalkozásra, társadalmi állásra és felekezetre
való tekintet nélkül tagjaiul fogadja mindazokat,
akik hosszabb vagy rövidebb időt töltöttek a haditengerészetnél. Az uj egyesület mintegy 4—500
tagra számit. A taggvüjtés munkáját Kurusa András városi képviselő és Kiss Lajos kötélgyártó
mester végzi. Az egyesületet ünnepélyes keretek'
között alakítják meg március 8-án.

— Tisztú jítás a mészáros- és Kenfesipartársulfltban. A szegedi mészáros- és hentesipartársulat most tartotta évi rendes közgyűlését, amelyen a folyó ügyek letárgyalása után a tisztujitást ejtették meg. Ezúttal egyhangú lelkesedés-sel örökös di szel nőknek választották K i s Gézát, aki évtizedeken át elnöke volt az inartársulatnak és annak felvirágoztatása érdekében
elévülhetetlen érdemeket szerzett. Tiszteletbeli
elnök lett Z a l k a János, elnök V a r g a István,
társelnök K i s s Lajos, ellenőr L i T>p a y János,
pénztáros S t e m l e r Tstván. gazda ifiu K o v á c s József, jegyzők N á t h l y Dezső éá
T o r n a y Mihály.

10 fillér a borotválás!

I

30 fillér ondo'álás, hajvácrás. J
T i s z t a kitűnő k i szo I £»á l ás. 1
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Kerékpárosok!

6tÍn alkalmi
visszavett kerékpár érkezett, közte eredeti „Porti*
és „Stiria" gvártmánvok. E gépek szintén az is>
mert olcsó filléres árakon kerülnek eladásra. Kül«ő-(
belső gumik nagv tömegben, pedálok, láncok, kev
hnsz. már 1.80, ijvereg 3.50, kormánv 2.50, szab*
donfutó 2.20 és az összes
kellékek és alkatrészel
raktáronSzánlÚfrindoreé»kar*íll8<15
P*"01» K l a ' u- '
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A Dclmapyarország takarékossági akciója
HETI MŰSOR:
Szombaton délután: Fehérvári huszárok. Filléres
helyárak.
Szombaton este: Ordöglovas. 25-ik jubiláris
díszelőadás. Bérletszünet
Heves harc
„Oráöqlovas"
budapesti
előadása korul
Ismeretes, hogy az ördöglovas szegedi nngy
sikere után tárgyalások kezdődtek meg, hogy a
szegedi társulat Budapesten is bemutassa Kálmán Imre operettjét. A tárgyalások szerint
S z i k l a i igazgató a Fővárosi Operettszínházban akarta a közeljövőben bemutatni a darabot a szegedi társulat előadásában néhánv budapesti szereplő kiegészítésével. Pénteken azután meglepetést keltett az a hír, hogv szerződést irtak alá, amely szerint az
ördöglovast
Pesten a Király Színház mutatja be, teljesen
függetlenül a szegedi színháztól. A budapesti
premier körül most éles harc kezdődött, Sziklai igazgató ragaszkodik jogaihoz és az előző
megbeszélésekhez. Pénteken este telefontárgvalások kezdődtek Kálmán Imrével, aki Bécsben
értesült az u j fordulatról. A harc áll és egyelőre még nem lehet tudni, hogy m i lesz a sorja az ördöglovas budapesti bemutatóiának.
A z ügyben S z i k l a i Jenő igazgató a pénteke*fti teléfontárgyalások után a következőket
mondotta:
«— MegcföM>ei»5sseI Srtesfiltem a hírről, mert
mlftr legelőször ls az volt a megállapodás, hogv az
operettet a szegedi társulat mutatja be Budapesten néhány szereplő kivételével. Lehetetlennek tartom, hogy most meglepetésszerűen — az én hátam
mögött — megegyeztek volna a Király Színházzal,
amikor három évig senkinek sem jutott az eszébe.
Hogy a darabot Pesten előadja. Most, amikor Szegeden sikerre vittük a merész vállalkozást, a szegedi szidhá^t elakarják ütni jogaitól. Amikor a
danah előadásáról tárgyaltam a Mnrton-irodában,
hivatkoztam, hogv a premier rendkívül nagy költségeket igényel és azt csak akkor vállalom, ha
siker esetén a darabot Budapesten 1« a szegedi társulat adhatja elő. Ezt határozottan meg is ígérték
Pesten annyira nem volt bizalom a darabhoz, hogv
még a fordításért járó összeget is nekem kellett
előlegeznem.
— 12 ezer pengőbe kertitt az ördörrlovas előadása, olyan darabé, amelyhez egv pesti igazgatónak sem volt bizalma. 'A szegedi színház jósait
nem engedem, — nekem van jogom a darabot Budapesten előadni. Szeretném, ha sikerülne a dolgot
i békés megértéssel elintézni, de ha rákényszerülök,
a harctól sem riadok vissza. Az isazság és a tények Szeged oldalán 'állnak.
az

A Recskeméfi HirSs Héf. X
kecskeméti
„Hirös Hétre" nagyban folynak az előkészületek. A hét programján szabadtéri előadásokat
is rendeznek a Piaristák-terén. A megnyitó napon a Bánlc bánt mutatják be, a hét utolsó napján pedig K o d á l v Zoltánt szólaltatják meg.
Kodálv vig vegyeskari müveket komponált és
nzt adják elő. A kompozíciókat a Városi Dalárda vegyeskara mutatja be. A Hirös Hét vég- t
rehajtó bizottsága csütörtökön ülést tartott. El- !
határozták, hogv a virágverseny győzteseit díjazni fogják. Elhatározták azt is. hogy budam ^ l i autóbuszokkal kötnek szerződést á forgalom lebonyolítására.

A színházi iroda h*re!
Ma este van az „ördöglovas" 25. jubileumi díszelőadása. Szeged minden szinházkedvelője ott lesz ennél a páratlan színházi eseménynél.
Műsorváltozás. Hadnagy Mária betegsége miatt
a „Varázskeringő" helyett ma délután a „Fehérvári hnszárok" kerül színre filléres helyárakkal.
Hadnagy Mária szerepét Erdélyi Méry játsza.
Búcsúzik az „Grdöglovas". Kálmán Imre gyönyör ü magyar operettje vasárnap délután és este
kerül színre utoljára.
Ma délután: Fehérvári huszárok! Filléres hely. Zrak.
ilatvnn remek kosztüm készül a „Bál a Savoy"ban" ragyogó előadására.
A „Bál a Savoyban" előadásaira máT lehet a
.Jegyeket előjegyeztetnl.
„Tovaris" premierje hétfőn este. Kitűnő vígjáték, kitűnő előadás.
Hosszú szünet után hétfőn este lesz az első prőzaelőadás. „Tovaris" a legszellemesebb francia
„vígjáték kerül színre.

Asztalos: Üveges András, Deák Ferenc n. 25a
Schwartz Adolf. CsongTádl-sugárut 10. Ábrahám
asztalosmester. Puskás-ucca 20., Györgyi
József
Kossuth-ucca 25 Schwartz Mór, Bocskay-ucca 14
Autók. felszerelések. guinmt olaj: Markovics
Sziláid. Tisza l.ajos körút 44 (Benzinből 2%).
— ..Aranka" hölgyfodrászüzlet Apponyi Albertueca 23
Bádoco«: Wottrene János. Feketesas n.
Rorkere«kedfík Fiseher Jenő, Béke n. 8. Woll
Miksa. Horthv Miklós n. Ifi
Körönd LachcT Tór«ef Kárás? ncca SzegszárBrikett: Szenesi Ferenc, Damjanich u.
dv. Rá rá«? ucca 14
fintor: Róth Hallitott Fabutorgyár. Mars tér 15.
Plrflk: Alföldi Clpölnart r«„ Kelemen n 11
Belvárosi Cipőfizlet Széchenyi tér 11 Columbia
Cipfiraktár. Arad' n 8 Köznoutl Clpőüzlet. Tis/a
Lato« könit 36 „Elit" Cipőáruház. Széchenvl tér
Rii=7. Péter clnész. Iskola ucca 23 PolsráT TTenrik.
Valéria tér IS
B W á r n és kötöttárui Fehéreégtáblás Boros
Miksa. Széchenyi-tér Fiseher és Pártos. Kárászn. 1 Lampel és Hca-H. Píhpőkhazár Lnazfie Imre
Széchenyi tér 2a Pollák Testvérek. Széchenyi tér
17 és Cspfconlc« n 6 (GFB harlsnvák kivéve.)
Prneéria: VaHn Tmre én Társa. Kárász nrca
lípületfa: Bach Testvérek rt., Párisl-kömt (2%.)
Fehérnemű és kelengye: Csonka György Jenő
Klauzál-tér *.
Fényképészek? Rntlfl is Vltkay. Kárász
15
Festék: Tamássv Ovula. Valéria tér. Szabó István. Kálvin tér 2Galitzer Lrnátz ntóda, Tisza Lafos körút 36 Hlrth M„ Széchenyi tér 8.
Férfimha: Blan Ignácz. Kelemen n. 8. Földes
fzsó. Klauzál tér.
Gépjavttómühely: Frlschmann Gábor, Kálvária
ucca 4.
TTfnjrsrer: Stelner Tibor. Kelemen n. 1.
Höltrvfodrász:
lloffmanné utóda.
Hld-ü. I.
Aranka hölevfodrása. Apponyi Albert-n.
Illatszertár: Gáspár Gvnla. Széchenyi tér T.
Irodaberendezés: Wlrth és Renarey. Széchenyi
tér «5 n és fél ¥„.1
•Téeszekrénv. vlzveretékozerelés: Fekete Nándor.
Kossuth Lalos sueárnt 18
Kárpitos: Ráez Ferenc» Korona ucca i. v. SBvearh Pezső. Batthvánvi n 2. Szedresl Lajos. Szt
Mihály u 1.
Kerékpár. varóerép. rádió: Péry Ede rt„ Kiss
u 3 Kelemen Márton. Kelpmen u 11.
Kézlmnnlta. hlmzőanvaeok és előralzolás: F1seher-kézlmnnkaház. KnWey a 10 Muskátli kéziimmknbolt Kárász-ucca 3.
Képkeretező: Freimann Miksa. Kárász n 10
Könvv. panfr é« írószer: Nemzeti Sajtóvállalat
Kárász n Tranb B és Társa. Klauzál tér Városi
könyvkereskedés, Kárász n. (Tankönyv kivéve.)
Mészáros és hentes: Keresztes Péter. Petőfi S.
sti pánit 27. (3%).
NŐI kalap: Knlttel Konrád. KfirSsz n. 15 G3rtner Ferenené. Gróf Apponyi n. 23. Vilma kalapszalon. Feketesas n 18Női ruha: Müller Sámuel, Klauzál tér. Blau Andor. Tisza Lalos körút 47.
Mosóintézet: Hattvi-mosoda, Takaréktár n. 6.
Optika és fotócikkek- Llebmann Béla. Kelemen
ucca. Kellner Márton, Kárász u. 3. Sandberg Henrik. Széchenyi tér.
rtra. ék«rer: Fiseher'. Klauzál tér 3 MülbottPT

V„ Széchanri tér 8 Reich Mór és Fia rt. Kelemen
n 1"I. Ronenberg Béla, Károlyi n. 1. Bérház. Tóth
József, Kölcsev u. (Ezüst étkezőeszközök és disz«
»árevak kivéve.)
Panrika: Csonka Oenrelv. Tisza Lalos körút 5T.
Rőfösáru: Bihari Ernő, Széchenyi tér Holtzen
S. és Fiai, Kelemen ucca 11. Kuruesev Sándor^
Széchenyi tér. Lévai Henrik, Tisza Lajos körút
39. Pr. Salgó és Társa rt.. Károlyi ucca Szabói
L. és Társa, Kárász u Tabár Péter. Kárász n. 3L
Rövidáru: Fodor Nemzeti Amház. Kárász O.
Oliicksthal és Társa. Csekonlcs n. 3.
Hoffmanii
Pezső. Csekoícs u. 4 Kertész Amház. Mikszáthi
Kálmán n 12 Szász Vilmos. Kelemen n. 7. T1szaJ
4rnház. Püspókbazár Vadász Gézáné ü „ Tisza
Lajos körút. Nitsovlts István, Gr. Apponyi Albert
ucca 27.
Szappan: V1<rh Ferenc. Tisza Lalos körút 55.
Szesz é« szörpök: Patzan^r. Kölcsey n. 9. 8ehort
Ottó Kossuth L sncánit 4.
Szflcs: Méhes és Prlvtnszky. 8zécfi«rv1 ttr I
Szönve» Pomán Mibátv fic Fin Kírácz n T '"H
lenmipar, Kárász-u 6. Hcardüs Fcrene háziszőttes
szőnyegszövő, Damjanidi-u 7b.
Tarhonva. csőtészta, levestészta: Kardos Jakalj
Károlvl ucca 8
Tűzifa: Bach Testvérek, Szent István-tér. (1%.1
üridlvat: Szász Lajos, Kárász n. 1 Szarvas .ti
József. Híd n.
Üv5 és edénv: Adler Mór. Tisza Lajos Eöruj
38 (3%. a reklámcélra összeállított ámcsoporto"
kivéve.)
Vegytisztító: Glőekner J. és Fia, IsSola VL X«
Glöckner J és Fia. Károlyi a 4.
Villanv és rádió: Fonvó Soma, Kölcsev ucca
Rosner József, Tisza Lajos körút 89. 8ehönbrunii
L Báró Jósika a 1
Zománcedénv Kohn Jenő. Tisza Lalos körnt W,

Fűszer, termény v:
de a legjobb minfiséget legolcsóbban szolgálom ki.
Legkisebb rendelést házhoz szállítom.

Kertész,!!,".?;
Mikszáth K. n.4
F l a y e U e n
a c é a r e.
sn

Nyiltiér
Nyilatkozat
Alulírottak, kijelentjük, hogy az u. n. elTenzékl
párt tudtunk és beleegyezésünk nélkül jelöltek ül
állított bennünket az ipartestület választása aJkalJ
mából összeállított szavazó lajstromra.
Tekintettel arra, hogy az ellenzék listáján nemi
aspirálunk ipartestületi megbízást nyerni, ezennel
kijelentjük, hogy jelöltetésünk ellen tiltakozunk és
felhívjuk iparostársainkat, hogy ezzel ne hagyják
magukat félrevezetni.
Horváth Ferenc vendéglős. Farkas Lajos sötő-i
mester. Szögi Zoltán cipészmester, Dentsch Móri
műszerész, vitéz
Dóczi Imre kárpitosmester,
Bite Lajos szabómester, Hajós Antal sütőmester^
Kecskeméti Sándor ácsmester, Gera József szcm
bafestőmester, Hottya Lajos bádogosmester.

M ijnarfcsfiilefi vólaszfási

I i c i f á r / > 1 hérem a nevem
I I M O I v l

5„

Szeged, Csekonlcs- és Kíss-ucca i a r o k
ÉLELMISZEREK
3 kg sárga borsó
-.98
3 kg lencse
-.98
t kg japán rizs
—.54
Fél kg mazsola
—.98
8 rud vanilia
—.24
t üveg cca 45 dkg málnaszörp (üvegbetét
-.10)
-..76
t üveg mustár
1—24
Egynegyed kg amerikai mogyoró
r-.28
10 dkg mézes csók
(-.18
10 dkg krém, vagy rum praliné
—.24
Fél kg cacao
—.88
10 dkg magyar ementháli sajt
—.24
l kg félzsíros trappista sajt
,-.78
'0 dkg füstölt ostyepka sajt
-.24
1 doboz egytizedes portugál szardínia
—.88
1 doboz olasz szardella gyürü
—.88
10 dkg datolya
—.22
I kg 10 rsomag 2 tojásos levestészta
—.98

törölni,

mert én

semmiféle funkciót nem vállalok.

Gyenea János vendénWs.

Meghívó.
A Szegcdi Háztulajdonosok

Egyesülete

1^4.

március 11-én vasárnap délelőtt 9 órakor, határozatképtelenség esetén ugyanezen napon délelőtt 10
órakor a városháza közgyűlési termében évi rendes közgyűlést tart, amelyre az egyesület elnöksége és választmánya az egyesület minden tagját
meghívja. Tárgysorozat: 1. Elnöki

megnyitó. I.

Tilkári jelentés az egyesület 1933. évi működéséről. 3. Zárszámadás tárgyában határozathozatal.
4 "Az egyesület vezetősége részére a felmentvény
megadása. 5. Az 1934. évi költségvetés megállapítása. 6. Egyesületi székház vétele. 7. Az alapszabályok 1. szakaszának módosítása. 8. Esetleges indítványok. Dr. Singcr István ügyv. titkár, dr. Széli
Gyula elnök.

v
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1934 március 3.

Vigyázat!
Stery Waffenrad

CJj kerékpárt

. . P9S

adok már .
k e r é k p á r t nevegyen

ért és igy h a s z n á l t

tát az előirt várakozási időn belül le lehessen
igazolni. így — a reformbizottság terve szerint — egy olyan amatőrcsapat, amelyből valamelyik játékos profiszerződést ír alá anélkül,
hogy egyesületének ebből anyagi haszna lenne,
abban a kedvezménvben részesül, hogy egy átigazolás alatt levő futballistát várakozási idejének letelte előtt néhány hónappal leigazolhat
csapata részére. Tekintettel arra, hogy a KEAC
Solti IV.-et minden ellenszolgáltatás nélkül
adta ki a Phöbusnak, a reformbizottság terve
szerint kedvezményben részesülhet és Heim
Antalt Igazolná le. A KEAC reméli, hogy a reformbizottság tervezetét az ánrilisi rendkivüli
közgyűlés magáévá teszi. Ebben az esetben
Heimet körülbelül három hónappal hamarabb
igazolhatja le.

Szenzációs ui modellü 1934-es

kerékpár ilyen még sosem volt, okvetlen nézze meg saját érdekében mielőtt kerékpárt vásárol. Alkatrészeket, gumit legolcsóbban nálam szerezheti be

Kelemen Márton Kelemen ucca 11. sz.<f5pos,a
mellett)

Kedvezd fizetési leltételek!

Összes márkás rádió. Mmerlkal Royal írógépek kaphatók nagy válsitékban.

Sport
A Szeged FC nem adfa el
pályaválasztási jógái a Ferencvárosnak
A város

támogatása

— Küldöttség Bárányi főispánnál és Pálfy polgármesterhelyettesnél

Tészta,
ff a lu sít a,
teasllfemény, Ueítsx, r d n » d s , k e n y é r

cukorbetegeknek
á r t a l m a t l a n .
0**
szénhydrátmentes

la

lisztböllcészUI.

fl Szeged FC szombaton regge!
utazik Miskolcra
A Szeged FC szombaton reggel 7 órakor autóbuszon utazik Miskolcra, hogy elegendő ideje legyen a játékosoknak az ut okozta fáradalmakat kipihenni. A csapatot több drukker is
elkíséri nehéz mérkőzésere. A vezetőség pénteken ugy határozott, hogy valamennyi játékosát

elviszi Miskolcra, mert B e r t ó k még mindig
fájlalja a lábát. Ha Bertók nem vállalná a játékot, ugy Varga fogja őt helyettesíteni a csapatban. A vezetőség reméli, hogy a csapatban
rejlő erők az Attila ellen eredmenyesei! fognak
jelentkezni.
Amig a Szeged FC a zöld gyepen igyekszik
pont auiak számát szaporítani, addig a zöldasztalnál két jól megérdemelt pontjáért folytatnak harcot. T i b o r Lajos, a Szeged FC budapesti képviselője pénteken arról értesítette a
vezetőséget, hogy nagy utánjárás után sikerült keresztülvinnie, hogy a Phöbus-óvást, illetve a Kalmár-ügyet az április 7-i MLSz rendkívüli közgyűlésen tárgyalja. Mielőlí a PLASzhoz kerülné az ügy, az MLSz több más fórumának is foglalkozni kell vele.

Helm Antal iaazolása
és a KEAC
A szegedi sportkörökben olyan hírek terjedtek el, hogy a KEAC rövidesen le fogja igazolni
H e i m Antalt, az SzTK volt válogatott csatárát, aki pedig a szabályok értelmében csak
szezon végére lenne igazolható. Az ügyben kérdést intéztünk F ü r s t Gvörgyhöz, a DLASz főtitkárához, van-e az MLSz-nek olyan szabálya, amely a főiskolai kedvezményes igazoláson kivül lehetővé teszi egv futballistának időelőtti leigazolását. A főtitkár kijelentette: az
MLSz-nek ilyen rendelkezése nincs, sőt a szabálv határozóttan azt mondja, hogy a játékos
csak átigazolási idejének leteltekor Írhatja alá
az igazolási lapot.
fct
Kérdést intéztünk dr. L á z á r Istvánhoz, a
KEAC futballszakosztályának elnökéhez is
— Tudomásunkra jutott, — mondotta —,
hogy az MLSz reformbizottsága egy olyan tervezet kidolgozásán fáradozik, amely bizonvos
esetekben módot ad arra, hogy egy futballis-

csalt

Egy van a

T R E S F A R I N (Trés R. T.)
a cukorbetegeit

Tegnap este — mint jelentettük —, viharos
választmányi ülést tartott a Szeged FC. Az ülésen feltárták azt a rendkívül súlyos pénzügyi
helyzetet, amelyben az egyesület az ismeretes
Szigeti-ügy következményei miatt került és.
amely már-már megfojtással fenyegette a bajnoki szezonban jól szerenlő szegedi csapatot, a
nehéz helyzettel kapcsolatban felmerült a Ferencvárosnak az az ajánlata, amellyci — 4 "00
pengőért — meg akarta vásárolni a Szeged FC
Jövő vasárnapi pályaválasztási jogát. Már-már
ugy látszott, hogy határozni kell a klub megszűnése és a pályaválasztási jog eladása kőzött,
mert más megoldás nem látszott a súlyos anyagi helyzetben. Mielőtt azonban a klub döntött
volna a nehéz kérdésben, péntek délben az
egyesület elnökségének küldöttsége jelent meg
B á r á n y i Tibor főispánnál és dr. P á l f y
^ózhef polgármesterhelyettesnéi.
A küldöttség — amelynek tagjai voltak dr.
TI e d r y Miklós, bástyái H o 11 z e r Tivadar
elnökök, M a r k o v i c s Szilárd ügyvezető el
nöV és V é r György alelnök — előadta az egvesület súlyos helyzetét a főispán és a polgármev
terhclyettes előtt és a város támogatását k»rte
Szeged csapata számára. A főispán és a polgár
mesterhelyettes teljes megértéssel fogadta az
előterjesztést, — kijelentették, hogy a város
nem zárkózhatik el a Szeged színeiben az ország nyilvánossága előtt küzdő együttes támogatása elől. A tárgvalások során módot találtak arra. hogv a város támogatásban részesítse
B Szeged FC-t.
Az elnökség a sporttársadalom köszönetét fejezte ki Baranví főispánnak és Pálfv polgármesterhelvettesnek a megértő támogatásért,
majd még délben rögtönzött értekezletre ült
össze és elhatározta, hogy ilven körülménvek
között, a város megértő
támogatásával meg
van a lehetőség arra, hogy Szeged csapata tovább szerepeljen a lignbajnokságban és összes
Szegedre sorsolt bajnoki mérkőzéseit Szegeden
játsza te. Elhatározták, hogy a Ferencváros
a jánlatát nem fogad iák el, a pálvnválasztási
jogot egvik egyesületnek sem adják el és Szegedre hívják a zöld-fehér bajnokcsapatot.
A Szeged FC elnöksége a pénteki tárgyalások
után a következő nyilatkozatot adta ki:
— A Szeged FC elnöksége pénteken rendkívüli ülést tartott, melven a Ferencváros elleni mérkőzés pályaválasztó jogának eladását
tárgyalták le. Az elnökség méltányolva azt,
hogy Szeged városa az egyesület segítségére állott és különösen az egyesület tagjaira való
tekintettel elhatározta: minden lehető elkövet
arra nézve, hogy az egyesület nehéz anyagi
helyzetén átláböljon és a mérkőzést Szegeden
lehessen lejátszani. Számit azonban arra, hogy
Szeged sportközönsége az egyesület segítségére
sfet, a mérkőzésre, eddig nem látott tömegekben jelenik meg és buzdításával győzelemre
viszi Szeged csapatát.

Ilyen

Márkus,

liszt fe. Kapható Szegeden

fűszer és esemegeüzletben, Kígyó n. 1

A Szeged FC húsvéti túrája. Jelentette aDélmagyarország, hogy a Szeged FC a húsvéti tura
érdekében tárgyalásokat folytat több erdélyi
egyesülettel. A tárgyalásoknak máris eredménye van; a nagyváradi Törekvés húsvét két
napján hajlandó vendégül látni a Szeged FC-t,
amely első nap vele, másnap pedig a NAC-cal,
vagy a Crisaná-val játszik. Március 25-én a
Szeged FC minden valószínűség szerint Temesváron játszik a Ripensia ellen. Nagypénteken a
Szeged FC a jelek szerint Aradon vendégszerepel.
OMovay Károly, a KEAC atlétikai szakosztályának intézője, a kiváló érdemű sportember, állandó
tartózkodásra Csongrádra távozott Utóda L á z á r
László, a klub bajnokfutója lett.
A SzAK ismét megalakította tenniszszakosztálváL A szakosztályba belépni szándékozók
Égőd Andornál jelentkezhetnek (telefon 22-42).
Sehner Ferencet, a déli Biró Testület alelnökét
a kandidáló bizottság országos alelnökké jelölte.
A március 10-én megtartandó közgyűlésen Sehner
Ferenc és Lapu Lajos képviseli a déli kerületet.
Wetsz Sándor, a Szeged FC íőpénztárosa lemondott egyesületében viselt tisztségéről
Carnera győzelme Miamiban. Primo C a r n e r a , az olasz ökölvivóóriás, a nehézsúlyú
boxolás világbajnoka, tegnap Miamiban 15
menetes küzdelemben megvédte világbajnokságát; pontozással legyőzte az amerikai Thomi
Loughrant. Carnera csak súlytöbbletével győzte le jobb ellenfelét.
Vasárnapi makói sport. Az MTK otthon játszik
az SzTE-vel bajnoki mériiözést délután 3 óra 30
perces kezdettel. Ezt megelőzőleg egynegyed 2-kor
a Gimnázium és Kereskedelmi válogatott játszik
az MTK Il.-vel. A MAK Kiskunfélegyházán a
KTK-bajnokit játsza le. A MAK II. a KiTE-vel játszik Kisteleken II. osztályú bajnokit. Szőregen a
Rákóczi—SzVSE II. játszik II. osztályú bajnokit.

A legújabb divatú

NOI, FÉRFI KÁBÁTOK
ES ÖLTÖNYÖK
*
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megérkeztek, amelyeket

eddig nem Sétezett olcsó áron
árusitjuk.
Nézze meg szenzációs kirakatainkat.

Unió könyvek érvényesek.
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Eleinte a Kallban itták meg séta után a teájukat, később már felmentek a szobába. Rágna nem mindig vett részt ezeken a csendes
teadélutánokon, de mikor másnap eljött,
mindig tudtára adta Katinkának, hogy tud
bátyja látogatásairól. Kedvesen, jóakaratúan
mosolygott hozzá, szinte beleegyezését adta.
Idővel letettek a festőiskola lépcsőjén tör->
tént látogatásokról és Sascha már Csak

a

ma sem volt arról, hogy miképpen kell inni.
Ó mindössze annyit tudott magáról, hogy fene nagy vivőr, akinek ennélfogva kötelessége élni, hangosan élni, még abban az esetben
is, ha ugy él, mint egy disznó. Voltak szende
leányzók, akiket társaság híján ide hoztak a
gondos szülők, hogy bemutassák nekik a
nagyvilági életet. És voltak tapadó démonok,
akik a nagyvilági zaja után már csak idejártak. Itt borzongtak és borzongattak, itt tapadtak, simultak a maguk által előirt belső ritmusra, ugy, ahogy azt nyilvánosan csak Párisban lehet és szabad.

penzióba járt el, vagy vacsorázni mentek
együtt. Ugyanekkor jött rá Katinka arra,
hogy a gyors- és gépírásnak semmiféle célja
nincs, az egyetem mégis csak más. MargueKatinka mindent élvezet, de legfőképpen
rittel is megszakította a szorosabb barátsá- élvezte Sascha szépségét, közelségét. Sohagot. Ha este egyedül volt, megint csak lent sem tudta, hogy igy lehet hívni egyik szájmaradt a hallban, bolondozott az ezredessel, nak a másikat szavak nélkül, az egyik testeki annyira kedvére valónak találta a kis-nek a másikat mozdulat nélkül, hogy a bőr
leányt, hogy gondoltban már csaknem az öz- finom felületével mennyi minden szépséget,
vegy tábornoknékkal egy rangba helyezte. szint, nagy meleg érzést lehet felfogni érinOlykor az ókori professzorral is eldiskurált; tés nélkül. Katinka élvezte a fiatalságát.
ez mesélt neki őskori eseményeket nagy életSascha gyakran megcsókolta a kezét és ő
hűséggel, szinte azt a hitet keltette benne,
hagyta.
Aztán megcsókolta a vállát és azt is
hogy szemtanuja volt az eseményeknek. Az
orosz emigránssal is beszélgetett, nagyon hagyta, aztán a száját, a fülét, a nyakát és
óvatosan, kizárólag a megengedett határo- ő mindezt hagyta. Aztán egy szép pezsgőskon belül. De meglehetősen ritkán maradt hangulatu este után Sascha többet is akart
este egyedül. Sascha minden szabad estéjét és ezt már Katinka nem hagyta.
(Folyt, köv.)
vele töltötte. Szabadjegyeket hozott színházba, azután pedig kicsit bohémesen és nagyon
vidáman elmentek vacsorázni. Ha Ragna velük ment, ő volt az egyetlen, aki ragaszkodott
az illendőség szabályaihoz. Saschának olykor
bolondos ötlete támadt. Kapásból lerajzolta
a két leányt. Katinkát, aki barna volt, eleven
Budapesti értéktőzsde zárlat. A tegnapi szilárd
szemekkel, szelídnek, ábrándosnak ábrázolta, irányzat hatása alatt az értéktőzsde ma barátságos
aztán különböző felírásokkal díszítette a ké- irányzattal nyitott. Magasabb kezdeti árfolyamok
pet. Mademoiselle Nitusche. Egyszer volt, azonban nem ösztönözték a spekulációt, sőt inkább
hol nem volt, volt egy mesebeli kis király- tartózkodásra késztették. A tartózkodás és később
leány, akinek csak tévedésből adtak az an- kisebb nyereségbiztositó eladások eredményeként
a nyitási árnyereségek lassankint lemorzsolódtak,
gyalok barna hajat, mert a szőke akkor ép- a forgalom igen szük keretek között mozgott és
pen kifogyott. — Ragnát viszont, aki ennek tulajdonítható, hogy az árfolyamokban csuszőke volt, már majdnem annyira ezüstnek pán jelentéktelen eltolódások jöttek létre. A fixlátszott, harcias amazonnak, vagy mytholó- kamntozásu papirok piacán mérsékelt forgalom
giai fúriák egyikének festette. Ilyenkor mü- mellett barátságos volt az irányzat. Magvar Nemvein nagyokat nevetett, Katinka is nevetett, zeti Bank 135.75, Magyar Altalános Kőszén 285,
csak Ragna maradt csendes és mint mindig, Jutaipar 13. Szegedi Kender 13.5, Goldberger 35,
finom. De a szeme, világoskék szeme egy ár- Pamutípar 45.
nyalattal sötétebb lett.
Zürichi devizazárlat. Páris 20.375, Lofidon 15.79

Töxsűg

Mostanában kezdett az igazi, a valódi Pa- Newvork 310.25, Brüsszel 7220. Milánó 26.575, Madris a mesebeli Párishoz jobban hasonlítani, rid 4210. Amszterdam 208.25,' Berlin 122.725, Bécs
hív 73.30. silling 56.65. Prága 12.845. Varsó 58.325,
Talán mert többet járt színházba és megné- Belgrád 7.00, Athén 2.95, Bukarest 3.05.
zett néhány revüt. Vacsorázott magyar,
A Magyar Nemzeti Bank hivatalo« árfolyamjelenolasz, kínai kiskocsmákban, evett olyan tányérból, amit csuhás barát nyújtott át neki. tése. Angol font 17.55—17.95, dán kor 78ÍOO—79.00,
Látott néhány félvilági nőt, akiről azt hitte, belga frank 7916-79.74, cseh korona 14 00-14 20.
dollár 339.00-349.00, kanadai dollár 331.00-351.00,
hogy uridámák, szerény, kedves családanyák francia frank 22.30-22 50, dinár 7 80-8 30. hollanés látott néhány családanyát, akik olyanok di forint 231.00-232 40. lengvel zlotv 64 65-65.15.
voltak, mint az otthoniak, erősen hasonlítot- leu 3 42—3.46. leva 4.00-4 26. lira 29.90-3020 nétak félvilági démonokhoz.
met márka 135 70—136 60. * norvég korona 88.00
Kellemes dolog volt Saschával megjelenni. —8900. osztrák schilling 78 70- 80 70 svájci frank
Ragna mostanában már csak ritkán ment ve- 110.70-111.70, svéd korona 90.20-91.20.
lük, lassanként aztán egészen elmaradt, ö k
Budapesti terménvf^zsde hivatalos árfolvnmnt.
ketten egészen gyerekes módra fesztelenül Búza tiszai 77 kg-os'9.00—9.30. 78 kg-os 9.10—9.40,
bolondozhattak és szórakozhattak. Olykor 79 kg-os 9.20-9.50, 80 kg-os 9.30-9.60, jászsági,
megjátszották a nagyvilági párt. Ilyenkor fejérmegyei. dunántuli. pestvidéki, bácskai 77
autóba ültek, ugy hajtattak a mulató bejára- kg-os 8.70—8.80, 78 kg-os 8.80—8.90. 79 kg-os 8.90—
ta elé. Itt Sascha kisegítette Katinkát a kocsi- 9.00, 80 kg-os 9.00—910 Pestvidéki rozs és egyéb
ból, finoman, udvariasan mozgott, beszélt és 5.65—5.75, sörárpa I 1125—13 00, takarmányárpa
viselkedett. Néha aztán kiskocsmába jártak, I 9 65—9 85, zab I. 10.70—10.85, tengeri tiszántúli
8 80-9.00.
itt már nem viselkedett olyan kifogástalanul,
Csikágói terménytőzsde zárlat. Irányzat szinem mozgott olyan feszesen, nem mondott
illedelmes dolgokat. De Katinka ezt semlárd. Buza májusra 87 hétnyolcad-88 (86.25-hájuliusra 87—egynyolcad (85.25—hábánta, összebújtak, meglehetősen sokat ittak romnyoload),
romnyolcad), szeptemberre 88 egynyolcad (86.25).
és Sascha papirszalvettákra lerajzolta a helyi- Tengeri 51 ötnyolcad (50.5), juliusra 53 ötnyolcad
ségben lévő furcsa figurákat. A szolid habi- (52 háromnyolcad), szeptemberre 55 háromnyolcad
tüét, aki csupán megszokásból járt el ide, (54 háromnyolcad). Bozis májusra 60 hárompvnlmeginni a mindennapi kupicáját. A vívőrt, cad f54.25), juliusra 61 ötnyolcad (60), szep'embejaki kurjongatott, csapkodott, tökrészegre itta re 62.75 (61.5). Zih májusra 35 ötnyolcad (34.5,
35.25 (31 egy nyolcad), szeptemberre 34.75
mngát, akinek sohasem az ital mennyisége
ártott rrcg, hanem kizárólag az, hogy fogal-

(33 fél.)
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Aradi u c o H

Apróhirdetések
Bútorozott
szobát

L A K Á S !

cyorsan f-s jól kiad
illetőleg talál, halelad ecry apróhirdetést
a

"élpianvsrnrs/ftnha
Elegáns külön bejáratú
bútorozott szoba olcsón
kiadó. Apponyi Albertu. 18, em.

L a k á é - Üzlet
Kiadó 3 szobás modern
lakás május l-re 1 szobás garzon lak ás azonnalra Polgár u. 21b.
Kétszobás
komfortos
lakás fürdőszobával —
azonnalra kiadó Füredi
ucca 3.
2 szobás lakás
Vár ucca 4

kiadó

3 szobás modern lakás
májusra kiadó. Vásárhelyi sugárut 13.

Tenniszpálya

karbantartására
keresünk szakismerettel biró férfit. „Tennisz."

Jómeujelenésii
a környéken is ismerős

iinynölisK
fix és iu'alékkal

felvétetnek.
Cím a kiadóban.

Kerékpáros

ujsánkiherdéhat
a környékre felvesz
a kiadóhivatal.
Koszorú és csokorkötőleányt felvesz Horváth
virágüzlet Gizella tér.
Cipészsegéd

elsőrendű féríi szeges és
varrott munkás állandó
munkára felvétetik. Rácz
cipész, Feketesas u. 21.

ADAS-VÉTEL
3 méteres fehér márványlap pulttal eladó.
Sajka u. 12.
Családi ház eladó Gáspár, Ottovay-telep.

(Házat
'otrkönnyebben el
| adhat vagy vehet
ha meghirdeti a
Oélmagyarorszán
apróhirdetései között

Ha r e k e d t ,
meghűlt
GERGELY-féle
kakukfü
cuko rkát

szopogasson. Ize kitűnő,
hatása biztos. A készítőnél- gergely gyógyszerésznél kapható, Kossuth
Lajos sugftrut és Nagykörút sarok.
1»
Bértet'eny

3

P

ARI1HKA
hölgyfodrásznál, Gr. Apponyi Albert ucca 23 —
Gépnélküli tartós on>
dolálás bevezetve.
Eladó jóhangu Philips
rádió és egy citromfaágy betéttel Polgár ucca 21b.
350-es kevéssé használt
motorkerékpár
eladó.
Szentgyörgv ucca 7, —
faipari szakiskola. Portás.
Használt, teljesen jókarban levő 2—4 ajtós
jégszekrények, vendéglőbe! mészárosnak olcsón eladók.
Madáchucca 11. sz.
Konyhakrcdenc,
nagv
asztal, pult, pultra való
üvegszekrény, íróasztal
nagy szent képek, kettős ágyterítő férfiruha,
összecsukható nyugágy
eladók Somogvi
ucca
13. szám.
Kisebb magánházat —
megvételre keresek —
„örök lakás" jeligére.,
Délvidékit
vasárnap
délután 3 órakor nagyon várom.

| Makói hirdetésen |
Füszerüzlet házzal eladó: Makón 40 éve fennálló vegyeskereskedés
forgalmas helyen eladó
házzal együtt, magánlakásnak is igen alkalmas DMKE internátus
mellett Nagycsillag-uoca 1. szám. Érdeklődni
lehet:
Fleiszig Ede,
ugyanott

Felölő» szerkesztő: PÁSZTOR JÓZSEF
Nyoin.itott a kiadótulajdonos Délmagyarország
Hírlap és Nyomdavállalat Ht könyvnyomdájában
felelős üzemvezető: Kiéin Sándor.

