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Nagypéntek
Titokzatosan mély értelme van a nagypéntek és húsvét misztériumának. Sötétség
és világosság, bűntudat és felszabadulás, halál és feltámadás, komor gyász és zengő alleluja egymásra következésében a megfeszített igazság kél életre, hogy beragyogja a
mindenséget és uj hittel, bizakodással töltse el az élet küzdelmeiben elfáradó, de további küzködésre rendelt emberek lelkét és
szivét.

Péntek, 1934 március 30.
A . r » 12 f i l l é r

X. évfolyam, 72. sz.
gását, hanem szöges drótakadályokkal akarják lehetetlenné tenni a gondolatok áramlását és az igazság győzedelmes útját is.
De nagypéntek fekete éjszakájába kezdenek már beleragyogni az igazság aranysugarai. Mintha csilingelnének már a hajnal csengői és jeleznék az elszállott vagy ágyúkba
beleöntött bugó harangok visszatérését. Az
embernek sorsa nem lehet az, hogy mint a
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piramisokat épitő rabszolga követ, reménytelen meggörnyedéssel hurcolja vállain a történelmi idők nyomasztó súlyát. A nemzetnek sorsa nem lehet az, hogy viselje egy
végzetes kataklizmának minden következését, melynek ártatlan volt a felidézésében:
Nagypéntek éjszakájában is a húsvéti feltámadás minden reménységével várjuk, hogy
az igazság napja fogja beragyogni a virágot;

Igazságügyi ét rendőri reformok
Franciaországban

Téved az ember, amíg küzködik, mondja
a költő. Újra, meg újra téved az ember és
keresi az igazságot, melynek ismerete nem
adatott meg a császár hatalmas, bíborszegélyes tógát viselő helytartójának, de megadatott az egyszerűeknek, az alázatosaknak,
(Budapesti tudósítónk telefon jelentése.) Pá- rendőri intézkedésekre adott utasítást a szélsőakiket megmellesztett az élet és maguk is risból jelentik: A francia politika húsvéti szü- séges propaganda megakadályozása érdekében.
csütörtökön megkezdődött. Ezt megelőzőhordozták a megpróbáltatások nehéz kereszt- nete_
A közalkalmazottak heves ellenleg öt óra hosszat tartó minisztertanács volt,
zésre készülnek
iét.
amelyen fontos pénzügyi, belügyi és igazságügyi
javaslatokat
tárgyaltak.
Többek
között
az
a
tervezett
fizetéscsökkentéssel
szemben. Az alMi az igazság? — kérdezi Pilátus és mosigazságügyminiszter bejelentette, hogy át akarkalmazottak központi kara ma estére Páris és
sa a kezét. Pilátus nem tud megfelelni a sa- ja szervezni az egész igazságszolgáltatást. Tör- Páris környékének munkásságát és köztisztviját kérdésére, de a hivő lélek tudja, hogy az vényjavaslatot terjeszt a kamara elé, amellyel selőit nagy tiltakozó gyűlésre hivta össze.
B a r t h o u külügyminiszter csütörtökön déligazság erő, az igazság hatalom, amelyet el meg akarja javítani a csődbejutott igazságszolgáltatást.
után egymásután fogadta a jugoszláv követet,
lehet temetni ideig-óráig, de véglegesen
az olasz nagykövetet, majd az angol nagyköveA belügyminiszter a fegyverkereskedelemről
megölni, elpusztítani nem lehet. Amint az szóló rendőri szabályzat szigorítását javasolta. tet. A jugoszláv követ a kihallgatás után a miirás szimbolikusan mondja, az igazságra Közölte a minisztertanáccsal, hogy különböző niszterelnököt látogatta meg.
nehezedő kövek, még ha pecsétet is raknak
rájuk és ha állatnak melléjük őrzeni alabárdost, harmadnapon elhengerednek és a sírnak dohos levegőjébe beárad a tavasznak
friss fuvallata.
Nagypéntek és húsvéti feltámadás egyExt állapította
meg a második
boncolás
másra következése a nemzeti feltámadás alHárom banditát
vádolnált
Prince
biró
legóriája. A megpróbáltatásoknak ez a nemmeggyilkolásával
zedéke, amelybe mi is beleszülettünk, várja
a temetői sötétség éjszakája után az emberi
(Budapesti tudósítónk telefonjelentése.) Páhogy a halált öngyilkosság okozta.
feltámadást. Ez a nemzedék, amely husz
risból jelentik: S t a v i s k y öngyilkosságához
P r i n c e törvényszéki biró meggyilkolása
esztendő előtt felvirágozva, a lobogó lelkese- a csütörtökön délután megtartott második bon- ügyében
ugy látszik, beállott a rég várt fordudés mámorában indult el az orosz mezők, a colás után nem fér többé kétség. A boncolásnál lat. Minden jel arra mutat, hogy a szerdán leflandriai halmok, a balkáni hegyek és az öt törvényszéki orvosszakértőn kívül jelen vol- tartóztatott három bandita személyében valótak a parlament vizsgálóbizottságának orvos ban Prince bíró gyilkosai kerültek a rendőrség
isonzói sziklák felé, ahol a felkúszó kövi ró- tagjai is.
kezére.
zsáknál pirosabb vérrózsák termettek, ez a
A három gyanúsítottat egész éjszaka vallatA kiadott hivatalos jelentés szerint a másonemzedék, amely átélte az emberpusztitás dik boncolás mindenben megerősítette az első ták. Vallomásuk alapján a vizsgálóbíró gyilkosfelfokozott borzalmait, a szibériai telek kín- boncolás megállapításait. Ezek szerint a holt- ság, okmánylopás és rablás bűntettének gyanúja miatt elrendelte előzetes letartóztatásukat.
testen mindössze egy sebesülés nyoma állapitszenvedéseit és látta elpusztulni az apákat, ható meg, amely lőfegyvertől származik. A go- Annak ellenére, hogy a letartóztatottak valloférjeket, fiakat, ez a nemzedék, amely job- lyó a jobb halántékon hatolt be s a balhalán- másáról közelebbi részleteket nem közöltek, vaban megismerte a könnyet, mint a kacagást tékon jött ki. A lövést a fegyvernek a halánték- lamennyi lap biztosra veszi, hogy a Prince-ügv
rejtélve most már rövidesen tisztázódik.
ra szorításával adták le, ami az öngyilkosság
s amelynek majdnem két évtized kiesett az mellett szól, de minden egyéb jel is arra mutat,
életéből, ez a nemzedék várja a maga számára, várja a sarkait taposó uj nemzedék
számára a feltámadást.
Mert még mindig nagypéntek éjszakája
borul a világra és a tévelygés homálya üli
meg a lelkeket. A világ hatalmasai még mindig mossák a kezüket és csak kérdezik, hogy
Prága, március 29. A Csehszlovákia és a m. döttség előterjesztette kívánságait és megállami az igazság, de találják és nem gyakorol- kir. kormány delegációi 1934 március 24 és 29. podtak abban, hogy erről jelentésit tesznek
ják. Az ember még mindig nem talált rá ön- között fob'tatott megbeszélések során kölcsönö- kormányaiknak. Minthogy a két kormány között
megállapodás volt arra, hogy közvetlenül a hússen tisztázták álláspontjukat a további csehszlomagára s embertársának pusztulásában ke- vák szén- és kokszszállitás, valamint az ezek véti ünnepek után a kölcsönös kereskedelmi
vi~
resi saját boldogulásának útjait. Az államok feiében kompenzációs alapon szállítandó maevar szony egész keretéről megbeszélést
kezdenek.
sorsának intézői barrikádokat emelnek nem- 'ruk ügyében. A me^beszélés-ek során megvita- ezt az alkalmat fel szándékoznak használni
arra, hogy még e tárgyalások befejezése előtt
tás tárgyává tették., hogy a tárgyalások
keretét
csak az áruk útjába, korlátozásokkal nehe- terjesszék ki a csehszlovák fa és bizonyos
a most megvitatott kérdéseket a legrövidebb
ipari
zítik meg nemcsak az emberek szabad moz- áruk szállítására
is. Etekiutetbein mindkét kül- idő alatt rendezzék.

Átszervezik az egész igazságszolgáltatást
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Magyar—bolgár tárgyalás
Szófia, március 29. Ma este a következő hivatalos közleményt adták ki:
A vegyes magyar—bolgár bizottság felhasználva a magyar küldöttség rövid szófiai tartózkodását, egybeült és beható vizsgálat alá vette
a két ország kereskedelmi árucseréjének útjá-

T e l e f o n 17—72.

ban álló nehézségeket. A bizottság sorra vette,
hogy a termékek egész sorára Bulgáriában, illetőleg Magyarorszagon milyen elhelvezési lehetősegek vannak. A munkának eredményét a
küldöttségek tudatják kormányaikkal. Mihelyt
a magyar küldöttség visszatér Szófiába, a bizottság folytatja munkáját.

lett csak í és fél rülér j » l BbbOl aem lehet meg
élni.
M o l n á r Béla Miordő igy nyilatkozott:
— Éttermekben a száaalék hasznos, efleoben
kávéházakban, főleg a vidéki kávéházakban nem.
Fa berveaetik a kávéházakban az wj reánkz*»rt, kevesebb lesz a pincérek Jövedelme. Az bizonyos,
hogy a százalék bevezetése ntán emelkednék a kiszolgáléfc száima és igy esőkkenne, a pincérek munkanélkülisége. íln a százalék mellett vagyok!
A kereskedővendég véleménye
volt:

nyilatkozott a békéről és a revízióról
„Nem lesz háború, a revíziót békés eszközökkel meg
fogiuk valósítani"
zavaró kérdéseket is meg lehet oldani, még pedig háború nélkül. Nincs egyetlen olyan kérdés sem, amelyet ne lehetne megoldani, ha a
nagyhatalmak igazán latba vetnék befolyásukat.
— Az a helyzet, amelyben Magyarország él,
tarthatatlan. Egyetlen müveit nemzet sem várhatja tőlünk, hogy belenyugodjunk — és boldog vagyok megállapíthatnom, Angliában és
más államokban kezdik helyesen megítélni Magyarország helyzetét. Elismerik, hogy nemcsak
anyagi, de erkölcsi sérelmek is értek bennünket és ez a legsúlyosabb. Meg vagyok győződve
arról, hogv a reviziót békés eszközökkel meg
fogjuk valósítani.
— Ha az ember kabátját rosszul gombolta
be, akkor először felülről végig ki kell gombolni, hogv újra helyesen lehessen begombolni.
Eurónát is ki kell gombolni és újra " helvesen
begombolni és akkor meg lesz a béke, amelyért
Magyarországon mindenki dolgozik.

a

kővetkező

— Végre egy helye« Intézkedés. Csak lássuk minél előbb!
Ifj. H o r v á t h Ferenc, az
tulajdonosa:

A kormányzó interjút adott
Knieckerhockernek,

Prágn, március 29. A „Cseszko Szlovo" K n i e c k e r b o c k e r amerikai ujságiró interjúját
közli Horthy Miklós kormányzóval. A kormányzó nyilatkozatában elmondja, hogy az elmúlt
évben bizonyosra vette a háborút, ma azonban
nem hisai, hogy lehetséges volna.
— Fenyegetett az úgynevezett preventív háború — mondotta a kormányzó Knieckerbockernek —, de végeredményben ugyanaz a katasztrófa következett volna be. amelyet minden háború jelent. A preventív háború eszméje
egyike a legrégiebheknek a történelemben. Valahányszor valaki háborút akar viselni, mindig
art mondotta, hogy ez n béke érdekében volt.
— A preventív b á b o m a mai Enrópában is a
lepkataszlrófálisahh lenne. Ma azonban bizonvosrn lehet venni, hogy a józan ész kerekedik
felöl. Háború vezetéséhez mindig szükség van
a győzelem biztos hitére, de ki vezethet ma háborút bárki ellen azzal, hogy biztosan győzünk?
— Ma nemcsak azt hiszem, hogy nem lesz
háború, hanem azt is, hogy az Európa békéjét

1*534 március 50.

Importál

kávéház

— A kávésok szempontjából a százalék
mert
a pincér forszírozni fogja a fogyasztást, a vendég
pedig nem lesz molesztálásoknak kitéve, ami a
borravalót illeti. Az bizonyos, hogy a százalék keresztülvitele az első időkben sok nehézségbe fog
ütközni.
Egy eqfl vendég ezeket mondotta:
— Két szempont dominál a kérdés megWílésénél, a pincérek szociális helyzete és a mai nehéz
gazdasági helyzet. A pincér munkáját rendes«« meg
kell fizetni, számukra !s biztosítani kell a rendes
megélhetést emberi formák között. A vendén srJmára azonban a mai helyzetben nem lehet drágulást keresztülvinni, mert ezt súlyosan megéreznénk
mi is, de a kávéház K A százalékos rendszer Jó a
pincérek szociális és emberi szempontjából, de a
vendégekre nem lehet ujabb megteihelést áthárítani.

A Miskolc! Hét
Miskolc, április 29. A város tm-v^rtylfafösSsd
biaottsága Ltchtenstein Lás-zló főispán ehtófcté.sível kCagyülést tartott. Elhatározták,
hogy
Miskolc törvényhatóság várossá alakulásának
25. évfordulója alkalmából augusztus 5. és 12.
között Miskolci Hetet rendecaek. Előzetes költségekre ötezer pengőt swtvastak mwr.

Húsvéti locsoló illatszerekkel felszerelve-^
Nemecz, a HaNyn drogéria trfafdoiiosa, Tisza Lafos körút 38.(A w

Borravaló,vagy százalék-rendszer
Nyilatkozik a vendég, a pincér és a kávés
(A Délmagyarország mr-nkatársától.) Legyen
borravaló, ne legyen borravaló? Ez most a kérdés, ez izgatja a pincéreiket, a kávéházak közönségét Sokan nagy örömmel üdvözölték a tervet, mások viszont a mai helyzetben nem tartják kivihetőnek. Természetesen elsősorban gazdasági szempontokból bírálják a tervezetei A közönség is, a
pincérek hada is azt számolgatja, hogy gazdaságos
lesz-e a borravaló eltörlése, vagy sem, hogy lesz
olcsóbb a kávéliáz, illetve többet lehet-e keresni a
százalékos rendszerrel, mint borravalóval?
A vendégek általában örülne* a tervezett uj
rendszernek, főleg a kávéházak állandó vendégei,
akiknek nagy adó volt a 40, 50 filléres feketék után
a 20 filléres borravaló. A pinoérek egyrésze egyelőre tanácstalanul áll az uj tervezettel szemben.
Arnennyi híve van a borravalónak, ugyanannyi az

Ora, ékszer, brllllftiis T ó T H órásnál,
Hftlcseu u. T.TlsztYlselffk, nuuüdlttsDK
elfilf.tf irólkUl rtszietrelsfásárolliafnak
A M utalvánmial. Nagu Ara, tkszerlavitómtllielu- Tör! araiig, regi pénzbeVftltás.

ellenzője is. Az bizonyos, hogy a szá zalékrendszer
mellett a pincér mindenképen kap valamit, mig a
borravaló idejében megesett, hogy a vendég nem
adott borravalót, mert erre kényszeríteni nem lehetett Már most az a kérdés, hogy a százalék
elegendő-e a megélhetéshez? A kihordó egy fekete
után rendszerint megkapja a maga tíz fillérjét. Ha
százalék lesz, akkor az ötvenfilléres feketénél alig
három fillér esik rá. Viszont jobban jár a pincér a
többet fogyasztó vendégnél.
A borravaló ügyében megkérdeztük a pincéreket, a kévést és a vendéget.
P a t t k ó Kálmán, a Tisza-kávéház főpincére a
következőket mondotta:
— Kedden a szegedi pincérek gyűlést tartanak
ebben az ügyben. Itt ki fogom fejteni a nézetemet:
nem lesz reánk nézve hasznos a borravaló eltörlése. Ez csak a nagyforgalmu, idegeneket vendégül
látó helyeken vált be, például Róma nagyobb helyiségeiben, ahol sok évet töltöttem. Kiszámitottam, hogy azok, akik eddig osztoztak, a százalék
bevezetése után 30—40 százalékkal kevesebbet fognak keresni. A feketénél eddig is hozzácsaptuk a
10 fillért, esett egyre-egyre 5 fillér, az uj rend mel-
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10 d k ; vajat haboaaá kavartak, 2 tejárt, « dk« poreukpot, 1
6s tél dkg. enkroeott naranoehéjat, 3 dkg. •vrAarflOt, 3 dkg
maaaolát, 3 dkg. tftrBtt édea mandnlát adnnk h o n t , majd egy
nepyed liter tej, kévén art én egynegyed kg. Ilazt hoziAkevorése által elkóailtiflk a téwtát Ujabb es-ynegyed kg. llmet 1
osomag dr. Oetkor-féle aUtíporral kererdnk M aa egyezet
lágy Martává dolgorra hosumkáa kaláea formájában 1—1 én
negyedrtr&lgJó ttl« mellett megiiMink.
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EINSTEIN
A KITASZÍTOTTAK
LAJSTROMÁN
Berlin, március 29. F r i c k birodalmi belügyminiszter a külügyminiszterrel egyetértésben megvonta 3G eddigi birodalmi alattvaló állampolgárságát. mert „magatartásukkal a birodalom és nép iránt tartozó kötelességük ellen
vétve, ártottak a német érdekeknek". A kitaszítottak lajstromán szerepel Einstein is. Az állampolgárságukat vesztettek vagyonát lefoglalták.
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Salát
érdeke, nézze mes áras
Néhány tájékoztató ár a sok közül:
1
1
1
1
1
1

drb
drb
drb
drb
drb
drb

1
24 cm zománcozott barna veidling —.98 1
2 L tűzálló barna lábas
—.98 1
1 1. fehér zománc kávékanna fedeles —.98 4
barna vizveder zománc
P 1.98 6
24 cm. barna zománc tésztaszűrő
—.98 6
fayence tésztás tál
—.98 6
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i

—.98
drb fayence főzelékes tál
drb 6 személyes fedeles levesestál ovális P 1.98
drb 1 L fayence vizeskancsó fehér
drb csiszolt vizespohár
—.881
drb sima vizes pohár
r-.78
drb sima boros pohár
í—.78)
drb sima likőrös pohár

Tisza La;o$
karul 38.
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Egy év alatt 680 métermázsa halat
adott el a város tógazdasága
Letartóztattak egv tanút
a Vasgárda-per csütörtöki
tárgyalásán

Bukarest, március 29. A Vasgárda-per csütörtöki tárgyalásán G í v r a s tanú elmondotta,
hogy a fogarasi börtönben a merénylő Constantinescuval együtt volt bezárva. A börtönben
fogamzott meg az ő befolyására Constantinescuban az a gondolat, hogy Dúcát a Vasgárda
feloszlatása miatt felelősségre kell vonni. Maga
is azon a véleményen volt, hogy Dúcát meg kell
gyilkolni. Constantinescu azonban egyedül utazott Szinajába és őt nem vitte magával.
A tanút vallomása után a katonai főügyész
kérelmére a hadbíróság letartóztatta. Holnap
Vajda Sándor volt miniszterelnököt hallgatják
ki.

KiemeSik a tenderből
a Lusilaniál
London,
március 29. Az Artiglo
és
Arilsino
olasz emelőhalók ma Corc Ír kikötőbe érkeztek,
hogy megkezdjék több hajó kiemelését amelyet
a világháború idején az ir partok környékén
sülyesztették el a német tengeralattjárók. Elsősorban a Lusitania
kiemeléséről vari sző, amelynek páncélkamrájában
állit ólag hdrommillió
font
értékű arany pihen a tenger fenekén. Az olaszok
meg vannak róla győződve, hogy munkájuk sikerrel jáir.

Földrengés

Romániában
Bukarest, március 29. Csütörtökön este 9 óra
15 perckor középeurópai idő szerint a bukaresti
lakosság két heves földlökést észlelt. A városban nagy volt a nyugtalanság. Egyesek az uccára menekültek. Később a nyugalom helyreállt
Az egész országban este két 50 másodpercig
tartó heves földlökést éreztek. Valószinü. hogy
a földrengés középpont ia Romániában volt.
Bukarestben nagy volt az iiedtség, különösen
a színházakban és a vendéglőkben. Két jelentéktelen tüz is volt. Egy ház bedőlt, több megrendült. Emberáldozatról nincs hir.
A földrengés ereje használhatatlanná tette az
obszervatóriumok műszereit.

A Szegedi Moteorologiai Obszervatórium lelenti. Szegeden a hőmérő legmagasabb állása 18.6
C, a legalacsonyabb 4.4 C. A barometer adata nullfokra és tengerszintre redukálva reggel 758.3 mm,
este 7S5.0 mm. A levegő páratartalma reggel 69
százalék, délben 40 százalék. A szél iránya északkeleti, illetve déli, erőssége 2—4.
A Meteorología! Intézet jelenti este 10 órakor. Időióslat: Élénk keleti szél, a hőmérséklet
némi csökkenése, változó felhőzet. Egyes helyeken, főleg délnyugaton esők.

Sarménysriikségletét logolosóbban UÍZ_J¿ "Z^'HtV» beszerezheti

Mikseáth K u. 4. Tel. 32 —36.

Figyeljen a cégre!

Három és félszeres eredmény a Fet^rtfban. — 140 mázsa halat
szállilottak Bécsbe
(A Délmagyarország
munkatársától.)
A fehértói halastavakban közvetlen befejezés előtt
áll a halászás. Egy év alatt összesen 680 métermázsa hal került eladásra,
ebből 400 mázsa halat Szegedre szállítottak be, 60 mázsa
Félegyházára, 50 mázsa Makóra, 30 mázsa hal pedig e.
környéki
községekbe.
Szatymazira, Felsőtanyára. DorozsmáTa és Kistelekre került.
Exportálásra mindössze
140 mázsa hal jutott,
ezt a
mennyiséget a múlt hónapban
szállították el
Bécsbe. Ha a bécsi forradalom nem jön közbe,
még több halat exportáltak volna
Ausztriába,
épen azokban a súlyos időkben kellett volna leszállítani a fehértói halat, de a bécsi kereskedők
nem vették volna át a szállítmányt. Később már
jóval kevesebb halat kötöttek le a bécsi fogyasztók számára.
A héten még néhány mázsa hal ksrül be a

városba, húsvét után megszűnik Szegeden al
fehértói hal árusítása. Azért is szükséges a fehértói halállomány sürgős kiárusítása, mert a
hízott halaknát a legutóbbi hetekbein apadást
észleltek.
A benépesítéstől kezdve márciusig szépen
fejlődtek a fehértói halak. A rnult év nyarán
280 mázsa halat helyeztek el a tavakban és 3
és félszeres eredményt
értek el őszig,
amikofl
is a fehértói halállomány 980 métermázsa volt.
Ebből 680 mázsát értékesítettek és a még meglévő 300 mázsa halat újból kihelyezik a tavak-*
ba. Éhez a mennyiséghez még 150 mázsa
halat
vesz a város ugy, hogy az idén 450 mázsa
hallat
kezdődik
meg a halastó üzeme.
Ha ezidén is»
ugy sikerül a gazdálkodás, mint tavaly, akkor az
ős? folyamán tiz vagon hal kerülhet eladásra.
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Meglepő íefrazzia a vámkapuSmál:
sok a hanrs íej
120 gyanús tejminta. — A rendőr esete a tejhamlsiíó gazdával
(A Délmagyarország
munkatársától.)
Tegnap
a hajnali órákban meglepő tejrazziát rendeztek
vá osszerte. Négy —r. a vegyvizsgáló állomás ós
az elől.iárósági hivatal kiküldöttei — a vámkapuknál kezdték meg a városba érkező tej vizsgálatát. Valamennyi tejusárt igazoltattak, a gyanúsabb tejekből mintát vettek. A tejrazzia eredménye meglehetős elszomorító, rövid néliány
óra alatt a négy vámbejárónál
összesen 120 gyanús mintát vettek. Megpróbáltak a kofák a környékről olyan tejet is behozni a városba, amelyről első tekintetre látszott, hogy erősen
vizezett.
A bizottság az ilyen tejből nem is vett mintát,
hanem a kannák tartalmát
egyszerűen
kiöntötte.
A tejhaimisitók merészségére jellemző, h^gv
minteg" 25 kanna tartalmáról
lehetett
megállapítani m r a vizsgáiét
első percében,
hogy hamisított.
A tejmintákat a vegyvizsgáló állomás
rövid idő alatt vegyelmezteti és amennyiben a
hamisítást a vegyvizsgálat igazolja, a tejárusok
egész tömegét fogják kihágási
utón
felelősségre
vonni.
A tejvlzsgálat alkalmával több érdekes eset
adódott. Egyik baktói gazda, aki t m ^ r ' " - ' .Cf!
—60 liter tejet szokott kocsin behozni a városba, a vámbejáró előtt észrevette, hogv teivizs^dflatot tartanak. \ gazda, hogy a vizsgálatot elkeríilie. a vám előtt megfordult a kocsijavai és el akart iramodni. Egy rendőr észrevette és kerékpárral a gazda után ment. finnen
akkor ért oda, nmikor a gazda a
tejeskannáinak
a tartalmát
az útszéli árolzba öntötte. A rendőr
ezt ímes akarta akadályozni, mire a tejesgazda

az egyik kanna tartalmát
ráöntötte a rendőrre. 76
gazda ellen most nemcsak tejbamisitás. hanem
hatósági
közeg elleni erőszak
címén is eljárda
indul.
A vegyvizsgáló állomás kiküldöttei a dél-»
előtt folyamán folytatták a tejellenőrzést a pián
ookon is és a kofáktól ujabb tejmennyiségeket
foglaltak le. A niaci vizsgálat során ellenőrizték
az eladá-ra kerülő vai. turó és
sajttermékeket
is, szintén nagyobb eredménnyel. A razziával
kapcsolatban az előljárósági hivatalban közölték, hogy a húsvéti ünnepeket megelőzően meglehetős nagy a keresi 3t a tej ós tejtermékek1
iránt és soka., zt kihasználva, hamisítják a tejet. A tegnapi razzia eredménye bizonyítja, hogy
a feltevés alapos volt.

MAaz összes mezMí szünstelnek
cues
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Óriási választék Kölni vizekben és parfómökben
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18 ezer gyümölcsfa, 22 ezer
szőlőtőke a baktói hegyközségben
(A Délmagyarország munkatársától.)
Az
utóbbi érvekben erős lendületet vett Szegeden
is az okszerű gyümölcs-telepítés. Pár hónappal ezelőtt a Fodor-telep
szomszédságában,
Bakié környékén szántóföldek voltak, — aki
ma iár erre, rá sem ismer erre a vidékre:
a szántóföldek helyett dúsan benépesített gyümölcsösöket, nyaralóópületeket talál.
Tizenöt évvel ezelőtt kezdődött el itt a telepítés. Akkoriban 100 katasztrális hold földet
parcelláztatott a város. A Tisztviselők Otthona
vette kezébe a parcellázást és a tagok egymásután béreltek ötszáz négyszögöles területeket. Kezdetben konyhakerti veteményeket termeltek itt ,aztán P r á g Frigyes nyugalmazott
alezredes gyümölcsösiteni kezdett. A kísérlet
jól sikerült.
Sorjában mindenütt szebbnél-szebb gyümölcsös létesült a Baktóban. Kilencven szazalókban tisztviselők a tulajdonosaik. Van itt
pap, tanár, tanító, postatiszt, Máv. tisztviselő,
ügyvéd, magánhivatalnok, vasutas, mindenféle
foglalkozású. Szépen megértik egymást a parcellatulajdonosok. most megalakították a baktói önálló hegyközséget. Hogy miért volt erre
swikség, azt P r á g alezredes a következőkben
világította meg:
— Eddig az volt a helyzet, hogyha valamire szükség volt, a parcella tulajdonosok különkülön tárgyaltak a város hatóságával. Csőszt
közös elhatározással fogadtunk ugyan, de
akadtak többen, akik nem fizették meg a
csőszbért. Most már a hegyközség jogi személy
és a esősrbért közigazgatasi uton be lehet hajtani. A várossal is a hegyközség tárgyal és
amit a választmány elhatároz, azt végrehajtják a tagok. Autonóm jogai vannak a hegyközségnek; rend lesz a Baktóban, vigyázni
fogunk erre.
— Egy kissé messze esik a várostól Baktó
— mondotta ezután —, általános kivánság
volna, ha a gedói villamosvon»Int meghosszabbítanák a körtöltésig. Volna forgalom, hiszen
a baktói földeken köael háromszázhatvanan
laknak, nagyrészt
hivatalnokemberek. T)e
használná o»t a vonalat Fodor-telep és Ujsovwgyi-telep lakossága is- Távolabbi terv lehetne, hogv n villamos körforgalmat megcsinálják. A körtöltéstől elvezethetnék a vonalat
a régi Somogyi-telepen keresztül a Tiszsnartig, ahol már "jár a villamos. A Somogyi-telenen 5000 lélek lakik, itt a környéken pedig
kettőezer. 7—8000 emberből sokan használnák
a villamost, kifizetődő volna a körforgalom.
Nem is kerülne nagyobb befektetésbe, hiszen
mindenütt elkészült már a köves ut. Most
maid közösen az itteni érdekeltekkel sikra
szállunk a villamos körforgalomért. A telepek
és gyümölcsösök fejlesztése megkívánja
ízt,
de a villamostársaság is nyerne ezen a vállalkozáson.
A hegvközsfg megalakításán sokat fáradozott R a d o c h i e h Oszkár ny.nnstafőfelügvelő,
aki szintén a legelső telepesek közé tartozik.
N«i cipaavlk disszc
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Pontos statisztikát vezet a telep fejlődéséről,
nemcsak arról .mennyi a parcellatulajdonos,
hanem hány fát, szőlőtőkét telepitettek.
— 299 parcella van a Baktóban, — mondotta —, ebből 269 betelepített. Célunk, hogy a
tisztviselők számára nyaralóhelyet létesítsünk.
Egészségügyi követelmény, hogy a tisztviselők,
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akik reggeltől délutánig a hivatalokban gőr«
nyednek, gyümölcsös telepítéssel foglalkozzam
nak. Ez nem munka, hanem élvezetes szórako-i
zás. Meg lehet vele hosszabbitani az életet.'
Nem is kerül sokba, ötszáz négyszögöles par-»
cellák vannak, a vételárat 1 év alatt kell meg-1
fizetni ,de az sem baj, ha 2, esetleg 3 észtén*
dó alatt törleszt az illető. Most Itt a szomszédban megvettek egy jól beruházott gyümölcsös«
házzal együtt, — 1000 pengő volt a vételár.
A statisztika szerint most már 18.000 gyü-j
mölcsfa és 22.000 szőlőtőke van a baktói gyn-i
mölcsösben. öt év alatt megduplázódott
a
gyümölcsös állomány.

B é r e l j e n

VILLANYVASALÓT
havi 30 fillérért
V i Ilany telep

A SzUE a várostól kér kölcsöní még egy árfézi kut fúrásához
Az uszodabizoííság csütörtöki ülése
(A Délmagyarorszdg
munkatársától.)
Miniszteri rendelet alapján — mint ismeretes — dr.
Pálfy József polgárimesterhelyettes nemrégen
megalakította az Uszodaépitő Bizottságot és annak elnökévé dr. vitéz Szabó Géza tanácsnokot
n .vezte ki. A bizottság csütörtökön délben tartatta első ülését és a Szegiedi Úszó Egyesület
beadványával foglalkozott. A SzUE beadványában. tzt kérte, hogy a bizottság mandátumához
hh*en vizsgálja meg, vájjon Szeged egyetlen
sportuszodája, az1 ujszegedi SzUE-uszoda megfelel-e a miniszteri rendeletben
meghatározott
követelményeknek,
nevezetesein kielégiti-e az
egészségügyi és a sportszempomtokat? Közli az
egyesület vezetősége, hogy az ujszogedi uszodát
a SzUE 1930-ban építette az Országos Testnevelési Tanács 36.000 pengős hozzájárulásával. A
medencét egyetlen ártézi kut táplálja, amely
peroenké«t 1200 liter vizet ad és igy pontosan
24 óráig tart, amig a medence friss vízzel megtelik. A medence kiürítése viszont 17 óráig tart,
a viz kicseréléséhez tehát majdnem két teljes
nap. pontosan 41 óra szükséges. A kiürítés azért ilyen hosszadalmas, mert a folyammérnöki
hivatal nem adott engedélyt annakidején
a
Tisza-töltés átfúrására és igy a vizet át
kell
emelni a hat méter - lagas töltésen. A viz nehéz
kicserélése miatt az uszoda nem téléi meg a
közegészségügyi
követelményeknek,
ez volt az
oka annak, hogy a múlt évben a vizbe került fertőző anyayok szembetegséget
idézteik elő.
Az egyesület az uszoda építéséért még 26.000
pengővel tartozik és igy a vízellátás javításához,
valamint a vizáteimelés meggyorsításához szükséges költségekre hitelt nem kaphat. A bajokon
csak ugy lehetne segíteni. hp a medencéhez
még egy bővizű ártézi kutat fúratnának és ha
fokoznák az átemelő készülék teljesítőképességét. Igy lehetővé válna, hotgy a medence vizét
minden nap kicseréljék, ami kikiiszbölné a közegészségügyi érdeledcet veszélyeztető momentumokat. A SzUE uszodájának szüksége lenne
ebből a célból még egy olyan ártézi kútra, amely
percenkint legalább 1800—2000 liter vizet adna.
Az egyesület arra kérte a bizottságot, hogy állanitsa meg ugy a kutfuirás, mint az átemelő
készülék töfctkitesitiísének szükségességét és

tegyen előterjesztést a város hatóságához, Kogy»
a szükséges összeget a város bocsássa az egyesület rendelkezésére,
amely viszont kötelezettséget vállal arra, hogy a pénzt 1935-től keadődőleg öt év alatt részletekben az utolsó fillérig!
visszatéríti. Kérje a bizottság a várostól azt isj
hogy a városi anyagraktárból bocsásson díjmentesen a SzUE rendelkezésére megfelelő mennyiségű és átmérőjű csöveket, amelyek az átemelő"
berendezés teljesítőképességének
fokozásához;
szükségesek. A SzUE szerint abban az esetben,
ha nem lenne Szegeden sportuszoda, a testnevelési törvény értelmében a városnak kellene
építtetni. Ettől a kötelezettségtől a SzUE mentesítette a várost akkor, amikor felépítette uszodá-j
ját tehát jogosult az a kívánsága, hogy az uszoda tökéletesítését ezzel a kölosömneí tegye a>
város lehetővé.
A bizottság egyhangú határozatfal kimondotta, hogy a SzUE kívánsága
jogosult és elhatározta, hogy azonnal megteszi a szükséges előterjesíítésit a városhoz, kérve, hogy az ügy sürgősségére való tekintettel rendkívüli
kisgy&és
foglalkozzék
a kérdéssel.
Foglalkozott ezután a bizottság egyéb, az
uszósporttal kapcsolatos kérdésekkel és elhatározta, hogy konkrét programot í Hit össze. Ezzel
kapcsolatban érdekes terv mari'rW fel a téli uszoda tervének mecvalówtósára. Arról van szó,
hogy a Piispök-bazár
udvarán építenének egy
33 méter hosszúságú
sportuszodát
és ebbe a
hőforrás meleg vizét vezetnék be. Fogto'Hconott
a biaottság a strand-kérdéssel
is és bár « a
kérdés TTOTT! tsiftosníc ugyan a hatáskörébe, megállapította. hogy nagy szükség lenne a modern
strandfürdő
megépítésére.

Húsvétra
kalapot,
elegánsát, finomat, olcsón
Dr.
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Alakítást vállal.
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Örökre kitiltottak egy
diákvezetőt a debreceni
egyetemről
Debrecen, március 29. Jelentettük, hogy a
debreceni egyetemi tüntetésekből kifolyólag a
..harmincas bizottság" huszonhat tagját megdorgálta, négyet p^dig részben örökös kizárásra, részben két félévre való kizárásra itélt az
egyetemi tanács. Az Ítélet ellen az egyetemi
hallgatók fellebbezéssel éltek, igy került az ügy
a kultuszminiszter elé, aki most hozta meg a
végleges határozatot: S i m o n József bölcsészhallgatót, a Méhely-bajtúrsi Egyesület vezérét
örökre kizárta az egyetemről.
A dorgáló Ítéleteket is helybenhagyta a miniszter, viszont megváltoztatta dr. S z l á v y
László és R a d ó Endre orvostanhallgatók büntetését, akiket egv-egy félévre, S z a l k a y Sándort pedig két félévre tiltott ki az egyetemről.
A miniszter hangsúlyozza, hogy csak méltányosságból enyhítette az itélet egyrészét.
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/Is: olvasó
Két levél

a

kamarai

rovaía
ülés utón

Tekintetes
Szerkesztőség!
A
Délmagyarország csütörtöki számában levél jelent meg Korda Jenő ur aláírásával, amelyben azt állította
rólaim, hogy rosszindulattal ártok választóimnak.
A kamarai ülésen felhozott esetben az érdekelt
piaci árusok érdekében jártaim el. nemcsak azért, mert a pártfogolt, a jogerős véghatározatban megállapított piaci helybeosztás ellenére
nyeri elhelyezést a közpiacon, hanem azért is,
mert az érdekeltek ezt Tájuk nézve jogosan károsnak tartották és főként, mert az érdekeltek
erre fel is szólítottak. Én a kötelességhez hiven
a közérdeket képviseltem az emiitett ügyben.
Érdemileg az üggyel bővebben nem foglalkozom, mivel nincs elintézve, bízom Szeged város
helyettes polgármesterének és kamaránk elnökének jóindulatában és igazságérzetében, akiknek kényszerülve voltam az esetről jelentést tenni és jóindulatukat kérni. A város hatóságát pedig i ern szükséges megvédeni velem szemben.
Tisztelettel: Benkő
Béla.
Igen tisztelt
Szerkesztőség!
Mi piaci készruhaárusok azt kiv'.njuk megjegyezni, hogy
Benkő Béla ur a mi felkérésünkre vállalkozott
•rá, hogy eljár az illetékes hivatalokban érdekünkben. Benkő Béla maga is árul a piacon és
igy legjobban ismeri a mi sérelmünket. Kérésünknek eleget téve el is járt az ügyben, amely
azonban még ma sincs elintézve.
A szóbanforgó ügy egyébként a következő: 19
késziruhaárus van a piacon, ebből 8 hadiözvegy,
3 pedig rokkant, tehát több mint fele olyan, akiket mindenképen támogatni kellene. Most akadt
egy özvegyasszony, akinek nyilt üzlete van és
öt helyezték elébünk, állítólag felsőbb helyről
érkezett pártfogással. Nekünk az a kívánságunk,
hogy a hatóság ne tegyen kivételt, a piaci közrendet necsak velünk tartassák be. hanem a hatóság tartsa be elsősorban.
Végül ismételten kijelentjük, hogy biztos meggyőződésünk szerint Benkő Béla kamarai tag
ur nem saját érdekeit tekintve járt el illetékes
helyen, hanem a mi jogos érdekeinket védte
amiért mi csak hálával tartozunk.
Soraink közlését köszönve, vagyunk tisztelettel stb.: czv. Török
Károlyné, Frank Józsefné
az összes készruhások nevében.

VALTOZATLAN
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Meteor Csillár
álló lámpa, rádió,

Gyárból

k ö z v e t l e n

a

gramofon.

f o g y a s z t ó h o z !

¡4 tángu ebédiőesiitáv <l-p
Hálószoba ampolna 3.30 p
I M E T E O R v i l l a m o s s á g i és c t i l l á r g y á v v<.
- S z e g e d , K á r á s z u e e a H.

(Prófétával szemben.)
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Az egyetemi főtanácsos, a főorvos
és a városi fogalmazó sajtópere
A tőrvényszék száz pengőre ítélte Mák Józsefet. — „Az Ilyen orgánum
nem alkalmas a sajtó nemes hivatásának betöltésére"
(A Délmagyarország munkatársától.) Csütörtökön tárgyalta a szegedi törvényszék G ö m ö r y-tanácsa azt a sajtópört, amelyet dr.
Pettykó
János egyetemi főtanácsos, dr.
H e d r y Miklós kórházi sebészfőorvos és dr.
H a v a s Zoltán városi fogalmazó indított rágalmazás cimén M á k József ellen. A sajtópert
megelőzte egy másik pör, amelyet Mák indított
hármójuk ellen veszélyes fenyegetés és becsületsértés cimén. Feljelentésében azt adta elő,
hogy Pettykó, Hedry és Havas a mult év őszén
meg akarták őt-verni, egész napon át hajszolták, végül csak rendőri kísérettel tudott hazamenni. A járásbíróság mind a három vádlotíat
felmentette. Az ítéletet Mák megfellebbezte, de
a törvényszék jogerősen helybenhagyta a felmentést. Mák az eset után cikket jelentetett
meg és ebben "rágalmazó kitételekkel fűszerezve megirta a ..hajsza" történetét. Ezért került
azután a törvényszék elé.

lenik meg, h a viszont hajlandó anyagi áldozatra. Ezt a fiatalembert kikergette. Ezt követőleg
azt hallotta, hogy Mák éppen fordítva meséli a
dolgot a városházán; azt állit ja, hogy ő akarta
megvesztegetni Mákot. Ezt Havas Zoltánnak
mondotta Mák. Tanukra lett volna szüksége,
hogy ezért beperelje Mákot,, megkérte tehát
Hedryt és Havast, ho^v kisérjék el, had hallják, nogy mit mond. 1 őbbizben keresték Mákot
a lakásán, de nem volt szándékában senkinek
se, hogy bántalmazza.

A biróság már régebben elrendelte a valóság
bizonyítását és ennek lefolytatására került sor
csütörtökön. Először Mák József tanúit, többek
között a feleségét hallgatta ki a biróság. Ezek a
tanuk elismételték azt, amit m á r a járásbirósáságon is vallottak. A biróság ezután elrendelte
a íőmagánvádlók tanukénti kihallgatását.

Hasonló vallomást tett dr. H e d r y Miklós
és dr. H a v a s Zoltán. A biróság mind a há-<
rom főmagánvádlót megeskette vallomására.
Kihallgatták még dr. báró T u n k 1 Tamás
főispáni titkárt, majd dr. C s i k ó s N a g y József a főrpnííánvndloltak képviseletében szigorú
büntetést kért. Kifejtette, hogy a sajtónak nemes hivatása van, de az ilven Mák-féle orgánum nem alkalmas nemes hivatások betöltésé-1
re.
A bíróság bűnösnek mondotta kí Mák Józsefet sajtó utján elkövetett három rendbeli rágalmazás vétségében és ezért 100 pengő pénzhüntetésre itélte. Az itélet nem jogerős.

Elsőnek dr. P e t t y k ó János telt vallomást,
aki előadta, hogy Mák felkereste őt egy ízben és
rávette, hogy fizessen elő a hetilapra. Azután
egy tányérsapkás fiatalembert küldött
hozzá
nzzal, hogy egy konzorcium hajlandó 400 lapot
átvenni tőle, ha Pettykó ellen cikk jelenik meg.
Felaiánlott^Pettykcú^^

KÜLÖNLEGES

lV.KoiSuhhL.u.2.

legszebb, legolcsóbb

ti

— Azl mondja a vádlott — szólt az elnök — ,
hogy önök igen agresszíven léptek fel, hogy két
barát'át, azután a rendőrséget kérte meg, hogy.
vegyék védelmükbe.
— Ha én meg akartam volna verni Mákot —•
válaszolta dr. Pettykó —, ahhoz nem kellett
volna segítség, inkább meg kellett volna köt-»
nöm magam, mert ha egyszer ráütnék, talátt
agyonütném.

—i
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DÉCMAGYÁRORSZÁG

Stein Péternél 9
(Mselliem nyakkendői
A jövő utjai
A Széchenyi-téren nem lehet
több népünnepélyt rendezni
a legnagyobb
választékban
vásároIhat

(A Délmagyarország munkatársától.) A háború alatt honosodtak meg a Széchenyi-téren
a népünnepélyek és azóta hiábavalónak bizonyult minden tiltakozás, minden elhatározás,
a szegedi közönség elól a legszebb nyári vasárnapokon következetesen elzárták ezt az egyetlen városi sétáló-helyet, mert népünnepelvek
rendezésére kellett a tér és mert a város hatóságában nem volt meg a kellő energia, hogy
végrehajtsa a közgyűlés tiltó
határozatait.
Most — ha igaz — "mégis csak végetért a Széchenyi-téri népünnepélyek korszaka. A tér
kerttükreinek átrendezése és átalakítása miatt
teljesen elvesztette a Széchenyi-tér a népünnepélvek rendezésére való alkalmasságát. A városháza és a bérház előtti kerttükör ugyanis
nem kap vnskorlátot, így nem lehetne megakadályozni, hogv a kónfettiző, szerpentinező
közönség be ne hatoljon a népünnepélyek
emelkedett hangulatában ezekbe a kényes kertekbe és tönkre ne tegye az értékes növényzetet
és a művészi elrendezésű virágágyakat.
A város hatósága ezért elhatározta, hogy
többé nem ad engedélyt a Széchenyi-téren
népünnepélyek rendezésére. Dr. P á l f y
József polgármesterhelycttes. a kulturügyösztály
vezetője, megbeszélésre hívta össze a rendőrség és a jótékonysági egyesületek képviselőit,
hogy közösen válasszanak ki más, népünnepélyek rendezésére alkalmas helvet a város területén. Ezt a megbeszélést csütörtökön délelőtt tartották meg és azon a polgármesterhelyettest dr. Pálfy György tanácsnok képviselte.
A megbeszélésen az érdekelt
egyesületek

I legszebb
húsvéti
ajándék
egy t e b é r

képviselői bejelentették, hogy lemondanak a
Széchenyi-térről, h a más helyet kapnak ünnepélyeik számára a várostól. Azután abban
állapodtak meg, hogv a város ettől a nyártól
kezdve csak a Rudolf-térnek azt az oldalát engedi át népünnepélyek rendezésére, amelyiken
a kisvasút állomása van. Ezt az aszfalttal burkolt teret igen könnyű tisztán tartani, itt növényzet, amiben a népünnepélyezők kárt tehetnének, nincs.
Hozájárult a bizottság ahhoz is, hogy a jövőben a város egyáltalában ne engedjen
át
parkot népünnepélyek rendezésére, Újszegeden is csak a gyermekjátszóteret engedje át,
de a sétányokról a közönséget soha se rekessze
ki. Megállapították azt is, hogy igen alkalmas
hely lesz nagyobbszabásu népünnepélyek rendezésére is az a husz holdas terület, amely a
Gedó mellett terül el és amelynek parkosítását rövidesen befejezik.
Ezekkel a kérdésekkel kapcsolatban ismét
felmerül az a kívánság, hogy a város a Széchenyi-tér sétányát egyszer és mindenkorra
zárja el a járműforgalom elől. A Jármüvek jelentéktelen kerülővel elérhetik a tér minden
pontját akkor is, ha a korzót és a keresztező
utakat lánccal zárják el. Ez a kívánság már
régebben is felmerült, általános tetszéssel is
találkozott, de azt senki sem tudja, hogy miért nem került sor eddig a teljesítésére, pedig
a korzón keresztülrobogó autók, szekerek és
kerékpárok sokszor komolyan veszélyeztetik
a sétáló közönség és a játszadozó gyerekek
testi épségét.

IWFB

(A Délmagyarország
munkatársától.)
A Mérnök- és Épitészegylet szegedi osztálya csütörtökön délután a városháza közgyűlési termében
előadó ülést tartott, amelyen Ligeti Pál műépítész és történetfllozóíus „A jövő utjai" címmel
folytatta előadását.

Ligeti szerint nem egy, hanem három
válságot éltünk át az utolsó időben. Az első: a szellemi, a művészi világ válsága volt, — már a
hílboru előtt megfutotta útját. A második
a
társadalmi,
a politikai élet válsága, — ez napjainkban uj megoldásihoz ért. A harmadik a gazdaság válsága,
melynek súlyát legerősebben
érezzük saját testünkön és melynek megoldása
tulajdonképen azért nehéz, mert hangsúlyeltolódással jáir. Az elimult évtizedekben ugyanis, mint.
minden hullámvég idején, a gazdasági erők uralkodtak a szellemi erők felett. Amit tervgazdaság,
irányított gazdaság cimén sejtenek, az nem
egyéb — mondotta —, mint az ilyen szellemi
erőknek alárendelt gazdaság. A megoldás, amely
mindezen tépelődések közepette megszületőben
van. nem késhet soká, de átmeneti megoldás
lesz csupán, miként átmeneti az egész, sok évszázados korszak, melynek elején állunk. Addig is, imig az uj kulturáknak. a gépkul túráknak
ideje eljő. három nagy problémát kell megoldani: a paraszt konfliktusát a géppel, az índividuálizmus konfliktusát a kollektivizmussal, az
ösztön, a htt konfliktusát a hideg észszel. a
tudással.
A termet megtöltő közönség nagy figyelemmel hallgatta az értékes előadást és megtapsolta
az előadót.

zománcozott gáztűzhely

BU.DAPESTI KÖRÚT
UTAN FELFEDEZTEM
— SZEGEDET

Megjöttem Budapestről. Foglaljon helyet. Pa-'
rancaol cigarettát? — Ezekkel az obligát szavakkal fogadott intim kii szalonjában Erna asszony,
akit üdvözölni jöttem 3 napos budapesti tartózkodásából való visszatérése alkalmából.
— Nem értem ezt a nagy érdeklődést. Mit várhat érdekeset tőlem, akinek ezzel az úttal semmi
más célja nem volt, mint kihasználni az 50 százalékos utazási kedvezményt és bevásárolni Budapesten, — szólott Erna asszony.
Ezek után pedig szabad folyást engedett elbeszélőképcsségónek.
— Sokszor hallott megállapítás — mindenhez
pénz kell, pénz és pénz, — mondta. Ezt a kelléket
bár korlátolt mennylségbfn vittem Szegedről, de
ehhez elsősorban táskára volt szük;5getn Bementünk egy jónevü bőrőndds céghez. Turkáltam, válogattam, sehogysem u>láltam kedvemre
valót.
Faggatott a segéd, milyen legyen az az elképzelt,
külföldi folyóiratokban látott, divatos és mégts
praktikus táska? Mici barátnőm kezéből vettem ki
az övét, annak mását óhajtván. Tárgyalásaink eredménye, Mici táskájának pontos utánkészittetése —
néhány pengő felárral a szegedi beszerzéshez viszonyítva.
— Ezután következett a kosztüm gond. Ha rá
lehel fogni, hogy a *zem a lélek tükre, sokkal kifejezőbb, ha ml nök, megállapítjuk, hogy a kosztüm
a női szemek tükre. Tessék csak elképzelni azt a
szituációt, ha kosztümöm beszerzése balsikerrel
végződne! Egy több oldalról barátnői ajánlással
dicsekedhet« divatszalon direktriszével tárgyaltunk,

P 2.70
havi r é s z l e t i
Gázgyár

alkudtunk csaknem 2 óra hosszat, mig végre a kosztümrendelés effektuálódhatott. Nem vagyok Irigy
természetű, de kimondhatatlan erőt kellett kifejtenem, hogy elpalástoljam azt a bántó érzést, amit
utitársnőm Szegeden került kosztümjének megcsodálása és méltatása a divatszalon tulajdonosnője
részéről bennem kiváltott. Ha a legmagasabb elismerés lirsl class minősítésben részesiti a szegedi
divatszalon készítményét, — miért kell nekem 50
százalékkal na,gyobb anyagi áldozatot hozni?! De
a megrendelés alól nem lehetett kitérni, hiszen azért költöttem el annyi pénzt útiköltségre és szállodai szobára, hogy Budapestről ruházkodjam.
— Ezután került sdr a keztyü és clpőmegrendelésre. Tetszik tudni, milyen gond e két darabocska
megvásárlása? Nézd meg a keztyüjét, cipőjét, és
tudod: kivel van dolgod. A keztyöt még csak ki
tudtam választani azzal a fájdalmas lemondással,
hogy nem kaphattam antilopot azért az árért,
amennyiért Mici Szegeden megszerezte. De a cipőbeszerzésről végleg le kellett mondanom, mert beláttam, hogy Micinek Szegeden készíttetett körömcipőcskéje olyan apró nüanszokig vágott az uj kosztümhez, hogy nem volt érdemes a dupla árat meg-

fizetni Pesten.
— Mire a kalap és a további apróság beszerzésére került volna a sor, én már teljesen Budapestellenes hangulatban voltam. Beláttam, hogy Mici
példáját kell követnem. Szeged derék, ambiciózus!
iparosai és kereskedői olyan kitűnően üzík iparukat, illetve olyan bőséges raktárral szolgálják ki
a fogyasztókat — alacsonyabb rezsivel terhelten
olcsóbb árért —, hogy magunk ellen
vétünk;
ugyanazért az összegért kevesebbet szerezhetünk!
meg szükségleteinkből. Milyen észszerütlen dolog
világhírű szép fővárosunkban lótni, futni a tavalyi
lehordott ruhákban a beszerzések után. Meg kell
hallgatnlok szegedi asszonytársaimnak. Foglalkoztassuk a szegedi Iparosokat, kereskedőket. Meggyőződtem róla, lépést tartanak a divat törvényeivel
a budapesti City bármelyik szakmájában. Utazzunk
Budapestre, de — divatba öltözötten. Akinek nincs
Ízlése, vagy pénze Szegeden Jól öltözködni, az Pesten még szomorúbb eredménnyel végzi útját. Utazzunk Pestre gyönyörködni, minden kincsünket ne
vonjuk el városunktól, annak iparától és kereskedelmétől. Még csak egyet: megjöttem BudapestTÍil
és felfedeztem Szegedet...
L. M.

Steifts a romai fniball vüáflUaiBofesftdrfl
12 napi tartózkodás.
Indulás 1934 j u n i u s 8-án reggel, visszaérkezés 19-én.

ROP1A - NÁPOLY - FIRENZE - VELENZE nevezetességeinek
Kitűnő vezetők 1 Összköltség 2 5 4 —
Jelentkezést elfogad
és a „ f l O "

DeimaglfarOrSZág

UtOZáSl

meötehlntéséfel.

P.

o s z t á s i j a 9zeged. Te'efon 13—06

Budapest, IV., Váci ucca 36. szám. Klotild-palota.

Telefon 8 3 2 — 5 6 .

TK334 nwlrcfus 50:

Ö

C

G

7

Híreit
A Délmagyarország legközelebbi száma
Nagypéntek ünnepe iniatt húsvét vasárnap reggel a rendes időben jelenik meg.
— Ünnepi istentiszteletek a reformátusoknál.
Nagypénteken délelőtt 10 órai kezdettel ünnepi istenlisztelet, 11 órai kezdettel urvacsoraosztás a leventék számára, délután 6 órakor bűnbánati istentisztelet Nagyszombaton délután 6 órai kezdettel
bűnbánati istentisztelet. Húsvét vasárnapján délelőtt 9 órai kezdettel bibliamagyarázattal egybekötött rövid istentisztelet, 10 órai kezdettel urvacsoraosztással egybekötött ünnepi istentisztelet,
délután 5 órai kezdettel hálaadás. Húsvét másodnapján délelőtt 10 órai kezdettel urvacsoraosztással egybekötött ünnepi istentisztelet, délután 6
órai kezdettel hálaadás. Az istentiszteleteken az
urvacsoraosztásokon szolgálnak B a k ó
László
lelkész, K i s s Tihamér hitoktató lelkész és S er e s s Zoltán segédlelkész.
— A kosárfonók kívánságai. A szegedi kosárfonók küldöttsége kereste fel csütörtökön C s ű r i k
János törvényhatósági bizottsági tag vezetésével
dr P á l f y j'ózsef polgármesterhelyettest. A kosárfonók három kívánságot terjesztettek elő. Először engedélyt kértek arra, hogv az országos vásárok alkalmával -a jelenlegi helyükön kivül a Tisza Lajos-körut nyugati szakaszán, a Margit- és a
Polgár-ucca között ís árusíthassanak, másodszor
azt kívánták, hogy a piacrendészeti közegek jelöljenek ki állandó piachelyet azon kosárfonók számára is, akiik házllparszerüleg foglalkoznak a kosárfonással és eddig Járkálva árusították portékájukat, harmadik kívánságuk pedig az volt, hogy a
vidéki kosárfonók számára a vásárokon éppen ugy
jelöljön ki a város más helyet, mint ahogy a szegedieket is minden vidéki városban nem a helybeliek mellett helyezik él. A polgármesterhelyettes
közölte a küldöttséggel, hogy mindhárom kívánságot méltányosnak tartja és a lehetőség szerint
teljesíti.

— A gazdátlan 32 dollár. A budapesti
ameririkai követségtől
megkeresés
érkezett
Szegedre,
a polgármesteri
hivatalhoz,
hogy özvegy
Palkutyin Dusdnné,
született
Szavin
Ágota
számára
32 dollár érkezett
Amerikából.
Az
elöliárósági
hivatal
nyomozott
özvegy
Palkutyin
Dusdnné
után, de miután
nincs bejelentett
lakása Szegeden, nem tudták
megtalálni.
Az
elöljárósági hivatal felhívja azokat, akik a
nevezettről
valamit tudnak, hogy a fenti hivatalban
jelentkezzenek.
x Stauffer fokhagymássajt megóv a betegségtől.
— Délmagyarország Kölcsönkönyvtár. Aradiucca 8.
— Pincetüz. Csütörtök este 7 óra tájban a Londonl-körut 6. szám alatt levő M i l e n k o v i c s féle füszerüzlet pincéjében tüz támadt. A kivonult
tűzoltóság a tüzet rövid idő alatt eloltotta. A tüzvizsgálát során megállapították, hogy a tüzet gondatlanság okozta. A kár jelentéktelen.
x Herceg Esterházy-9onkák, sajtok, vajak, Márkus-csemegeüzlet, Kigyó-ucca.
355
x Tartós ondolálas olcsón és jól Heímnál, Takaréktár-ueca 8.
— Egy nyugalmazott rendőr hirtelen halála a
pályaudvaron. Csütörtökön délután a rókusi pályaudvaron hirtelen rosszul lett és összeesett
A g á r d i Mihály nyugalmazott államrendőr. Agárdi vonatra várakozott és eközben fogta el a roszszullét. Az állomás személyzete értesítette a mentőket, de mire a mentőautó az állomásra érkezett,
Agárdi halott volt. Holttestét beszállították a törvényszéki orvostani intézetbe, a boncolás fogja
megállapítani a halál okát. Valószínűleg szivbénulás okozta a hirtelen halált.
— Istentisztelet a zsinagógában pénteken este
6 órakor, szombaton este fél 7 órakor, szombaton
és vasárnap délelőtt 10 órakor.

Legszebb DIVATCIPőK
— A Felsőipariskolát Végzettek Egyesülete
szerdán este 8 órakor az iparostanonciskolában
előadást rendez, amelyen dr. R a d v á n y i Géza
egyetemi tanársegéd „Polgári védekezés a harci
gázok ellen" címmel f? v "'""«tást.

Riaon. Hír. M M á l
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Játékterv es sorsjegyek ira a regi.
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E g y év lefoigása alatt
szerencsés sorsje.gy'ulajdonosoknak

300.000,1 |200.000|
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Tekintettel a nagy keresletre, ajánlatos
minél előbb sorsjegyét megvenni

Pető Ernő
főárutUónál

Szeged, Széchenyi tér 3.
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— Az ipartestület távirata Fabinvi kereskedelmi miniszterhez. Megírtuk, hogy K ö r m é n d y Mátyás országgyűlési képviselő megbeszélést folytatott Fabinyi kereskedelemügyi'minrszterrel ós ennek során a miniszter részletesen tájékoztatta magát a szegedi ipari vásár előkészületeiről. Közölte, hogy féláru utazást engedélyez
a vásár látogatói számára. Körmendy ezt bejelentette az ipartestület elöljáróságának, amely
elhatározta, hogy a szegedi kézmüiparosság támogatásáért táviratilag üdvözli a kereskedelemügyi minisztert. Az ipartestület a következő szövegű táviratot küldötte el Fabinyi Tihamérnak: ,.. szegedi ipartestület ujonan megválasztotta elnöksége és elöljárósága mély tisztelettel
köszönti Nagyméltóságodat s arra kéri, legyen
megértője és segítője a magyar kézmüvesiparosságnak. Nagyméltóságod belátásátvak köszönhetjük az ipari vásárra megadott féláru jegykedvezményt; mély tisztelettel kérjük segítségét és
támogatását a jövőben is. Nagyméltóságod felismerte a kézműves iparosságban rejlő nemzeti
erőt, mi törhetetlen bizalommal kérjük, hogy
hatalmával, megértő szeretetével ennek a felismerésnek a kormányzati politikában kegyeskedjék minél teljesebb érvényesülést szerezni. Hazafias tisztelettel: A Szegedi Ipartestület." A táviratra a következő válasz érkezett a minisztertől: „Üdvözlő sürgönyüket hálásan köszönöm,
szíves megelókezésük megerősít abban a munkában és törekvésemben, amelyet a magyar kézmüvesiparosság boldogabb jövője érdekében
törhetetlen hittel folytatok. Kérem üdvözletemet
az ipartestület minden tagjának tolmácsolni. Fabinyi Tihamér."
— Délmagyarország jegyiroda, színházjegy,
sportjegy.
x Felhívás a csokoládé-vásárló közönséghez.
Saját érdeke mindenkinek, hogy a húsvéti csokoládé tojást és nyuszikat addig válassza ki a
CADEAU csokoládégyár Kárász-ucca és Kölcseyucca sarkán lévő fiókjában, mig a nagyválasztéku
készlet ki nem fogy. A cég neve biztosíték arra,
hogy o l c s ó és j ó m l n ő s é g ü árut vesz, mert
minden egyes csokoládé figura a legtisztább és legjobb minőségű csemegecsokoládéból készült 361
x Csokoládé tojások, nyuszik, Kocsisnál.
— Délmagyarország Kölcsönkönyvtár» Aradiucca 8.

A

SZAPPANOKAT
1
ja talál teljes válaeztékban
a mai naptól

a legolcsóbb árakéit
10 drb illatos kézmasészappan
1

1
7«
1
1

. . —.78
j í

„ H P fcézmosó,"csomagéit. ! —'12
kg-os I. rendű 6070-os háziszappan —'24
cs. 5 drb Illatos brázai szappan —.96
drb borolvaszappan
-.14

1 „

„

rud . . . . -.20

1 „ I. mandula szappan

. . . —.14

Ma vevőim kívánatra egy minta szappant
kapnak, teljesen ingyen, m i g a készlet
tart.

E®" T e s s é k k é r n i ! "Wm i

— Gyakran visszatérő székszorulás, rossz
emésztés, vastagbélhurut, felfúvódás, oldalfájás, légzési zavar, szívdobogás, fejnyomás, fülzúgás, szédülés és lehangoltság esetén a természetes „Ferenc József" keserűvíz gyorsan
megélénkíti a gyomor és a belek működését,
az emésztést rendbehozza, megszabadítja az
embert kellemetlen érzésektől s tiszta fejet és
nyugodt alvást teremt. Számos kiváló orvos
a Ferenc József vizet bélféregüzőkúráknál is
igen jó eredménnyel alkalmazza. A Ferenc József keserűvíz gyógyszertárakban, drogériákban és füszerüzlétekben kapható.
— Délmagyarország jegyiroda, színházjegy,
sportjegy.

Ha-HánáL
— Délmagyarország jegyiroda, színházjegy,)
sportjegy.
— Tiltott műtét. A vásárhelyi rendőrség jeJentette a szegedi ügyészségnek, hogy a vásárhelyi
közkórházba vérmérgezés tünetei között beszállítottak egy 22 éves fiatal asszonyt. Állapota rendkívül súlyos és nem valószínű, hogy sikerűi megmenteni az életnek. A fiatalasszony a kórházban
előadta, hogy tiltott műtétet hajtott rajta végre egy
szülésznő, akit meg is nevezett. Az ügyészség utasítására dr. M i k o s e v i c h Viktor vizsgálóbiróhelvettes az asszonyt letartóztatta. A flatalasszonvt
ápolják. Az orvosok megállapították, hogy a szülésznő a műtétnél rozsdás eszközöket használt.
x Húsvéti Eszterházy-sonkák Kocsisnál.

Elsőrendű

k d r p i f o s m u n k d k

készítése és javítása, styl és modern pániáiott bútorok, sjoltd ár

Sscffresl k d r n W o s n d l

Szent MlhíSlv 11. 1. rFodor u. »iirolo
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— Délmagyarország Kölcsönkönyvtár, Aradiucca 8.
— Szavalóest. F e h é r Artúr szavalómüvész
húsvét hétfőjén este fél 9 órakor a^zsidó hitközség székházának dísztermében előadást tart. A
szavalóest programján Petőfi, Arany, Ady, Szép
Ernő. stb. versei szerepelnek.
— Délmagyarország jegyiroda, színházjegy,
sportjegv.
_ _ _ _ _

Szenzációs

uklonsáfllí

Tavasii párisi lerém külön'egességok Erató — T11randot FrnisB-Frnlt. Pann mMráSiHla. Stellával szembe
— Délmagyarország Kölcsönkönyvtár, Aradiucca 8.
x Ha Budapeste utazik, első útja legyen a fénvesen átala*s>to*t és k-ibővitett Hungária-fürdőbe
(Budapest, VII.. Dohány-ucca 44.) menni. Itt m á r
r e g g e l 5 ó r a k o r n y i t n a k és 1.40 pe-ng.fié r t n e m c s a k nt e g f 0 r ód h et, h a n e m
meg i s r e g g e l i z h e t
fiUSwGttl

lovelező'apolcat. ( s a l M l és «®oportképeket legolcsóbban

i Skisonyi fényképésznél
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M AKÖ1 H Í R E K
A nemzeti néppárt husvít második napjára ter.
vezett mnkéi zászlúbontó nagygyűlését, — amelyre az előkészületek már megtörténtek —, a makbi
rendőrség csütörtökön este szóbeli közié.? ulján betiltotta, illetőleg az engedély kiadását megtagadta
azzal, hogy a gyűlés zavartalan lefolyását nem
látja biztosítottnak. Minthogy a gyűlés rendezősége az összes makói politikai pártok »"észéről garanciákat kapott arra, hogy a gyűlést nem fogják
megzavarni, a betiltó határozat ellen távirati fellebbezéssel fordult a belügyminiszterhez.
Orvosválasztás Eleken. Ma tartották meg Eleken a községi orvosválasztási, amelyen egyhangúlag dr. G y ő r y Gyula makói kórházi alorvost
választották meg.
Állástalan diplomások behívása. Az állástalan
diplomások elhelyezése tovább- folyik. Ma Makóról
ifj. vitéz G a l a m b Sándor dr. ügyvédjelölt kapott alkalmaztatást n makói pénzügyigazgatóságnál dr V i c z e n t y ödön és dr. T e l e k Lajossal
együtt. Dr. M o l n á r József, aki legutóbb a vármegyei számvevőséghez kapott behívást, a makói
nén/.ügyigazgatóságon nyert foglalkoztatást
A felsőkereskedelmi iskola nyilvánossági Joga.
A felsőkereskedelmi iskolák főigazgatója értesítette a várost, hogy a makói Návay Lajos felsőkereskedelmi iskola részére a nyilvánossági és érettségi vizsgálati jogot erre a tanévre is megadta.
Húsvéti könyvakció. A húsvéti ünnepekre a
legolcsóbb és legszebb ajándék és szórakozás a
könyv; hallatlanul olcsó áron, 10 fillértől 90 fillérig vásárolhat most érdekes, tanulságos, szórakoztató és értékes könyveket a Délmagyarország ma-
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k i r a k a t a i n k a t
kói kiadóhivatalában városi bérpalota (volt javadalmi hivatal).
Tanügyi hir. A makói római katolikus polgári
fiúiskola igazgatói teendőinek a végzésével a Csanádi püspöki hatóság K u b i n y i I. Zoltánt bizta
meg.
639 családot segélyez a város. A városházán
átrevideálták az inségkatasztert. 543 családot hagytak még egy hónapig a másodosztályú segélyezésben Ezek április végéig még a következő természetbeni adományokat kapják: fél kiló zsírt. 25
kiló fát, 10 kiló burgonyát, 3 kiló babot, 12 vagy
24 kiló kenyeret, aszerint, hogy egy vagy több tagú
családról van-e szó. 96 teljesen elesett munkaképtelen család a következőket kapja: 12 vagy 24 kiló
kenyeret. 4 kg tarhonyát, fél kg szappant, egy kg
cukrot. 10 dkg paprikát és 50 kg fát.
Nem veszedelmes a kanyarójárvány. A városi
főorvostól szerzett értesülésünk szerint a kanyarójárvány a város belső részein szünőben van. Ezidőszerint a szentlőrinci és a vertántelepi részeken
tartanak nyilván több beteget. A betegségek lefolyása igen enyhe. Halálos eset egy sem fordult elö,
a főorvosi hivatalban biznak abban, hogy a húsvéti
szünetek alatt teljesen lezajlik a betegség.
Anyakönyvi hirek. Házasságra jelentkeztek:
Mnrtonosi Károly, Panyor Viktóriával, Czina János Panvor Juliannával, Tóth Ferenc Gorcsa Julianna Máriával. Elhaltak: Ginek Maverné Hefter
Rozália 72 éves korában (Deák Ferenc-ucca 11.) A
hazáért hősi halált halt Papp József 29 éves katona
halálát a makói anvakönwi hivatalból bejegyezte.
Hírek a rendőrségről. Nagy Antal Megyeház-uccai gazdálkodónak a fáskamrájából két mázsa fa
eltűnt. Mgállapitották, hogy a fát apródonkint

uj

NGYEN KAP
R „DéEmagyarország rejtvénybajnokság" megfejtői
K pontverseny állása a következő:
30 pontot nyertek:
Austerweil Lajos és Ferenc,
Bába Béla, Balogh Margit,
Dobó Lajos,
özv. Erscg Györgyné,
Flcischer Dezső,
Grosz Vera, Glück Ila,
Kuhn János, Kohn Jenő,
Müller Mór, Noll Jakab,
Polgár Piroska, Pudler György,
Sári István, Sporer Lily, Singer Károly, Szántó György.
Yigh Lajos.
2!) pontot nyertek:
Bitlik Andrásné, Csíkos Jenöné, Csiszár János,
Fischer Magda, Fischer János, Ferenc Vilmos,
Kiss Andor, Kiss Lajos. Kiss Mórné, Kaszó Elek,
Kohn Farkasné, Regős Borcsa.
¿8 pontot nyertek:
Bohár Béla, Fodor Jenő, Fülöp Lázló, Hegedűs
T-ajos, Kiss Sándor, Kopny Lajos, özv. Kopny
Gyuláné, Kubik Albert, Nagypál Manci, Nagy Károly, Rezsek Erzsébet, Schweitzcr Mártha, Schillinger Kálmán, Taraszovits Ödön, Vezér Ernő,
Vörös Anna, Weil Lajos.
27 pontot nyertek:
Horváth György, Kecskeméti József,
György, Skultéty Gyula, Vadász Pál.

Kalmár

26 pontot nyertek:
Cserta Ferenc, Czappán János, Regdon József,

minőség

lopták el e hó ötödikétől kezdve. — Patkós Julianna Kolozsvári-uccai lakos feljelentést tett özv.
Kocsis Mártonné ellen, aki 24-én délután a háza
előtt véresre verte. — özv. Virág Istvánné Csokonai-ucca 14. szám alatti házának az ablakait Szabó Ferenc Szent Anna-uccai lakos beverte.
Akiknek nem veszik meg a hagymáját és akik
nein vehetnek hagymát. Aiok a makói nagymakereskedők jutottak ebbe a nchéí helyzetbe
akik
erében termelői is a makói hagymának. Hári István, Mészáros Mihály, Apjok Istvánné, Szirbik
Sándor, Gábor Lajos, Fodor János és Erdei István
évtizedek óta foglalkoznak hagyma é*> zöldség kereskedéssel. Mindegyik szabáiyszsrü iparigazolvánnyal rendelkezik s kereskedői tevékenységük
ulán évtizedek óta adóznak. Amikor megalakult a
makói szindikátus, akkor ők is jogot formáltak ahhoz, hogy tagjai legyenek a szindikátusnak. A kérelmüket azonban elutasították azzal, hogy ők termelők és nem kereskedők s amennyiben kereskedői tevékenységet fejlettek ki, ugy ez a tevéken^»
ségük sohasem terjedt tul az ország határán. Az
elutasításba kínytelen-kelletlen belenyugodtak, ám
később azt tapasztalták, hogv olyanokat is felvettek a szindikátusba, akik önálló kereskedői sohasem voltak a makói hagymának, hanem csak mint
ügynökök és bevásárlók szerepelte a makói piacon. Később megalakult az úgynevezett kisszindikátus. De őket ide sem vették fel, az előbbi indokolással. Ebbe már nem nyugodtak bele, hanem
kérvényt kérvény után adlak be a hatóságokhoz s
mint velünk közlik, a hatóságok vezetői nem is
zárkóztak el az igazságuk elismerése elől, de a
szindikátus vezetősége ennek ellenére sem vette
fel őket a szindikátus kebelébe. A kereskedésből
így ki lettek zárva, de viszont, amikor a saját
hagymájuk eladásáról volt szó, akkor a szindikátus bevásárlói kereskedőknek minősítették őket és
vagy egyáltalán nem vélték meg a saját termelésű
hagymáikat, vagy csak igen korlátolt mennyiségben. Panaszukkal hatóságról hatóságra jártak ezek
a mikói kiskereskedők, mint velünk közlik, mindenütt szívesen meghallgatták őket, de sehol s<»ni
tud'ak segíteni nagv bajukon Most vége az idei
értékesítési kampánynak, az adóink kifizetetlen, a
hagymáink eladatlan, nem kereskedők és nem is
termelők, mert nincs erejük a további termelésre.
Vájjon mi lesz velük, ki segít rajtuk?

k o n n e k t o r t ,

b é r e l j e n

villanyvasalóf
havi bér

fillér

Rácz Gyula, Szögi Gyula, Tandari József.
25 pontot nyertek:
Horváth László, Rausch János, Weinberger Herma nn.
14 pontot nyert:
Kopasz József.
23 pontot nyertek:
Timár Éva, Süli Imre, Baráth Anlal, Deák Sándor, Guczi János.
22 pontot nyertek:
Csányi Pál. Horváth József, Kerekes
Lichtenstein Dezsőné.

6 pontot nyertek:
Széli József Makó, Turi Albert, Weil Emil Dorozsma.
5 pontot nyert:
Kiss Gyula,

Miefl&ft vacsorát vesz,

néTze meci kirakatomat!!

pr

FQLIITQ?^ Széchenyi tér. -Városi bérház^ ma

József,
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21 pontot nyertek:
Czink Antalnc, Klein Margit.

•ÁRUHÁZ

¿0 pontot nyertek:
Barna József, Krimm Ferenc, Kovács József,
dr. Löwy Emil.
19 pontot nyertek:
Bugyi Tamásné, Mosonyí Anni, Takács Imréné.
18 pontot nyert:
Faragó Béla.
16 pontot nyertek:
Kovács Pál, Nagy Imre.
15 pontot nyertek:
Keresztúri Jenő, Király András,
Nyári Antal, Platz Károlyné.

VillanvfeleD

Kiss

Imre,

14 pontot nyertek:
Csépi Kató, Tólh Mária Makó.
10 pontot nyertek:
Bálint Lajos, Bán Karácsonyáé, Fodor János.
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S x e g e d , Csekonfcs- é s Klss-ucca s a r o k
HÚSVÉTRA
1 kg. óvári sajt
P 1.20, —.08
6 drb romndur sajt csomagolva
—.98
I doboz 6 drb ömlesztett sajt
—.42
10 deka bihari füstölt tömlőturó
—26
t literes üveg oroszhal cca 18 drb hallal
(üvegbetét — 20)
—.74
II decis üveg oroszhal (üvegbetét —.20) —.78
3 doboz egytizedes portugál szardini»
—.88
10 deka gyenge tavaszi turó
—.18
Fél kg főző és étkező csokoládé
*-.98
Fél kg cacao
»-.88
CIPŐÁRU
Varrott vagy szeges szandál barna, piros
és kék szinben:
szám:
20-22
23—25
26—30
31—35
4r:
P 2.28
P 2.48
P 3.48
P 4.38
Húsvéti cikkeket legolcsóbban nálunk
vásárolhat
»
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DBT M A G Y A R O R S Z Á G
Torpedó szabadonfutóval

9 0 . - P

kerékpár 9 0 . -

P

gyári felszereléssel.
Kirakatunkban

látható.
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Sport
Terror és botrány
Kolozsvárott

r á t k y , a Hungária volt futballistája, kívüle
több válogatott játékos szerepel a nagyváradi
csapatban.

Makó—Vásárhely válogatott Makón és Vá<
sárhelyen. Értékes programot dolgozott ki hus^
vétra a makói és hódmezővásárhelyi futballve^
zetőség. A két vezetőség megállapodott egymás^
sal abban, hogy húsvét vasárnapján Makón,
hétfőn pedig Hódmezővásárhelyen
mérkőzési
rendeznek, amelyen Makó és Hódmezóvásár-í
hely válogatottjai játszanak egymással. Még
nem állították össze a két csapatott, de m i n d e n
jel arra mutat, hogv a makói válogatott a kö-J
vetkező lesz: Dojcsák — Wiener, Halász — A L
mássy. Suba, Glósz — Széli, Papós, Csilly, B a i
logh, Varga.
^

Szeged FC-Unlversltofoa 1:1 (1:1)

Kolozsvár, március 29. A Szeged FC csapata
csütörtökön kétezer főnyi közönség előtt az
Universitatea együttesével 1:1 (1:1) arányban
döntetlenül mérkőzött.
A vezető gólt S e p i lőtte a 10. percben, m a j d
a Szeged FC S z o j k a révén a 19. percben kiegyenlített. S a 1 v á n biró a 28. percben az Univereitatea középfedezetét durva játéka miatt kiállította. Szünet után a román csapat erőszakosan játszott, ugy hogy a biró még egy román
játékost akart kiállítani. A játékosok és a közönség azonban tiltakozott ez ellen, közben a
nézők a pályára rohantak, ugy, hogy a biró engedni volt kénytelen. Az erőszakos játék és a
közönség terror ja miatt a Szeged FC ezután
csak óvatosan játszott. Ebben a miliőben — bár
fölényben volt —, nem lehetett a győzelmet
megszerezni.

A Szeged FC Nagyváradon
A Szeged F C erdélyi túrájának harmadik
mérkőzésére szombaton kerül sor, amikaris a
szegedi csapat Nagyváradon vendégszerepel a
Crisana ellen. A Crisana a NAC-hoz hasonló
kitűnő játékerőt képvisel, ezért a legnagyobb
feladatok közé tartozik ellene sikeresen szerepelni. A Crisana legnevezetesebb játékosa B a-
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Jelentettük, hogy az SzTK-körökben nagy
felháborodást váltott ki D e á k Istvánnak, a
csapat válogatott hátvédjének a HMTE elleni
mérkőzésen tanúsított viselkedése. Deák eljárása miatt az SzTK vezetősége ugy határozott,
hogy egyelőre eltekint a játékos szerepeltetésétől. Szerdán azután váratlan fordult állott be
az ügyben: Deák István levelet irt az SzTK vezetőségének és be jelentette az egyesületből való
kilépését.
A Deák-üggyel kapcsolatban kérdést intéztünk G y a r m a t h y Mihályhoz, az SzTK intézőjéhez, aki a következőkét mondotta:
— Ha egy játékos nem érzi jól magát egyesületünkben, módjában van kilépni a tagok sorából, de önkényéskedni nem lehet. Nagyon
meglepett bennünket, hogy olyan eljárás után,
amelyet egyesületünkkel szemben tett, még ő
kéri az egyesületből való kilépésének tudomásulvételét; inkább a klubnak lelt volna joga őt
törölni a tagok sorából.
— Hangsúlyozzuk, teljesen indokolatlan volt
Deák sportszerűtlen viselkedése a HMTE elleni mérkőzésen. F e i g 1 szerepeltetése felett nem
ő, hanem az egyesület vezetősége hivatott dönteni. Deákhoz hasonlóan — mondotta végül —,
H e i m sem játszott a mérkőzés első félidejében
teljes tudásával, amikor azonban a szünetben
ezért figyelmeztettük, válogatott formát játszott
k i a balhalfposzton.
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Színészek—Újságírók. A Temesvári-kőruti
sporttelepen lesz a húsvét vasárnapi déli korzó.
Az a hatalmas érdeklődés, amely a húsvét vasárnapi Szinészek—Újságírók futballderbl és a
kiiünő kisérőattrakciók iránt megnyilvánul,
arra mutat, hogy vasárnap mindenki ott lesz
a Temesvárl-köruti sporttelepen, ahol délelőtt
11 órakor kezdik meg a legkellemesebb szórakozást igérő eseménysorozatot. Ott lesz a szegedi művészvilág minden fő- és alreprezentánsa.
A Tisza TE vasárnap délután fél 5 órakor a
rókusi tornacsarnokban nagyszabású disztornaünnepéflyt rendez.

fillérért.

Gázgyár

A KISOK intézőbizottsága legutóbbi ülésén
elhatározta, átiratban fogja kérni a központot,
hogy képviselőjét küldje le Szegedre az itteni
futballbajnokság egyes körülményeinek ki->
vizsgálására. A KISOK intézőbizottsága szeretné ugyani* véglegesen eldönteni: van-e joguk'
egyes KISOK-rsapatoknak a mérkőzéseken magántanulókat t§ szerepeltetni. Ez a kérdés — a
KISOK-körök szerint — feltétlenül megoldana
dó, mert olyan hirek kerültek forgalomba,
egyes diákcsapatok ugy szeretnék megerősíteni
együttesüket, hogy elsőosztályu játékosokat!
magántanulóknak íratnák be az Iskolákba.
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m í váíaszlékban legolcséfeban &RUCKNER VASUDVARBAN.

OeáK aíIér az SzTK~ban
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LACHER
DOrmHlUsitól, Kárász ucca 8.

A Szeged FC elnökválsága
A Szeged FC választmányának tegnapi ülésén Markovics
Szilárd ügyvezető lemondásának
kérdéséve! foglalkoztak. Az ügyvezető — mint
ismeretes — benyújtotta lemondását
azzal,
hogy csak április l-ig hajlandó a klub ügyeit
vezetni. A választmány egyhangúlag
bizalmat
szavazott
Markovics
Szilárdnak, akit táviratilag
üdvözölt és felkérte, hogy legalább május 15-ig
vezesse a klub ügyeit. A választmány az elnökválsággal kapcsolatban ugy határozott, ha Markovics Szilárd május 15-e után lemondoiK/ tisztségéről, a klub ügyeinek vezetését
direktórium
veszi á t
Foglalkozott a választmány a Szeged FC—
III. kerület mérkőzés pályaválasztójogának megvételével is, de végleges határozatot nem hozott.
Ezután tudomásul vették Weisz Sándor főpénztárosnak tisztségéről való lemondását. Érdekes
ügy került ezután a választmányi ülés napirendjére: futballigazgató
szerződtetésének
kérdése. A szerződtetés szempontjából több isimert
sportember neve került forgalomba, végleges
döntés csak az ügyvezető visszatérése után történik.

Románia—Délmagyarország atlétikai viadal
Szegeden, vagy — Temesváron? Jelentette a
Délmagyarország, az atlétikai szövetség déli
kerülete megegyezett a román
szövetséggel,
hogy julius 1-én Szegeden megrendezik a Délmagyárország—Románia
válogatott
atlétikai
versenyt. A déli kerület biztosnak tekintette a
verseny színhelyét és terminusát, ezért ebben
az irányban is készülődött. Az előkészítő munkát azonban váratlanul megzavarta a románok
átirata, amely tegnap érkezett az alszövetséghez. Az átiratban a románok annak az óhajuknak adnak kifejezést, hogy a junius 1-i versenyt ne Szegeden, hanem Temesvárott rendezzék meg és ne Délmagyarország atlétái, hanem
a magyar b) válogatott áll jon ki a román
együttes ellen. Az átirat feltűnést keltett az atlétikai szövetségben, ahol az ünnepek után foglalkoznak az üggyel.

Gál Magda (KEAC) résztve« a pénteken Budapesten kezdődő nemzetközi asztali tenniszveraenyen. A fiatal bajnoknő a válogatott csapat tagja.
A vasárnapi amatőrforduló szegedi programján a Szhiész—UiságJró „derbi mérkőzés" ntán
a SzAK-nályán eldöntésre kerülő SzAK—MTE
és az UTC—CsAK meccs szerepel. Kecskeméten az SzTK—KAC, Szentesen a Vasutas—SzTE
mérkőzést játszák 1«.
A szegedi „olimpiai nszók", Wanie II., Vágó,
Maróthy és Körftssy-livérefc, akflc egyhetes együttes tréningen vettek részt Budapesten, szombaton
érkeznek vissza Szegedre, ahol folytatni ok kell az
előirt tréiítngrendszert. Értesítésünk szerint dr.
B á r á n y Istvám szövetségi kapitány a legteljesebb mértékben meg van elégedve a szegediekkel.

SCHATZ MI GOR füzffszaJonta

K a i c a e y « r e a U . . I. c«y>e»et
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Fegyelmi Héletck. A DLASz fegyelmi bizottsága tegnapi ülésén tárgyalta a vasárnapi mérkőzéseken kiállított játékosok ügyét. M a r o s á n UTC-játékost, akit a biró a Vasutas—UTC
mérkőzéseri állított ki tulerélves játék cimén,
2 hétre tiltottak el a nyilvános szerepléstől.
O p r é t CMTK) és S z a b ó t (KiTE") kiállításával megbüntetettnek találta a fegyelmi bizottság.
l>r. Karácsonyt, Bukoveezky, Tóté II. ¿s v.
kctelcovács, — akiket a főiskolai kapitány a húsvétkor Losoncon játszó főiskolai válogatottba beállított, pénteken utaznak Budapestre, hogy a csapat törzséhez csatlakozzanak. A KEAC hnsvét
mindkét napján Baján vendégszerepel, ahol első
nap a BSE, hétfőn pedig a Turul ellen játszik.

Az 1934. márc. 21-iki tejtermékversenyen a

STAUFFER-ementháli

az első dijat,

a magyar kir. Földmivelésügyi Miniszter

tiszteletdiját nyerte.
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1954 március

30.

I.'qszefeb éas m«a t Pt b a nLegtöbb
a GFB
Legolcsóbb
a GFB harisnya Ipniijiji
TMfufrpM
P 1.95.
2.SO,
2.90.
3.SO Orkán.
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Jén v e s b e n
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bozt és rohant vele át • barátnőjéhez, hogy az is
tanuja legyen boldogságának. Néhány izgalma»
perc ntán lepattantak a zsinórok a dobozról és a

Míwfvjt£.<Bnar**f
H E T I MŰSOR:

Woteken este: Kincs előadás.
Szombaton este fél 9 órakor: Sárga Ittfom. Bérletsziinet
Vasárnap délulán: Sárga liliom. Délntáni bérlet. Rendes helyárak.
(Vasárnap este: Sárga HTlom. Bérletszftnet
Hétfőn délután: Ordöglovas. Mérsékelt beJyárakkaL
Hétfőn este: Sárga liliom. Bérletsrftnet
A' Jfangedi Képzőművész"« EgyesAlet" tavaszi tárlatának ünnepélyes megnyitása a Kulturpai-Cál>.in folyó hó 31-én, szombaton délelőtt 11
•'mikor. A tárlatra sikerölt több kiváló művésznek
i festményeit megnyerni A kiállítás megtekinthető március 31-től április 15-ig. Értesülésünk
szerint a kiállítás anyaga oly változatos és nivós, hogy a buzgó egyesület méltán számit a közönség érdeklődésére. A kiállítás költségeit 20
fillérnyi belépődíjakkal fedezik.
359

Harmónia hangverseny
Április »-én a Tiszában adja

Ungár Imire
a világhírű magyar zongoraművész, a varsói Chopin-díj nyertese, jótékonycélu hangversenyét a Szegedi Zsidó Nőegylet javára. Jegy 1 pengőtől Délmagyarország jegyirodában kapható.

A színházi iroda h*re1
'A SZÍNHÁZ HÚSVÉTI MŰSORA NEME» SZÓRAKOZÁST ÉS ÜNNEPI HANGULATOT NYÚJT.
SZOMBATON ESTE, VASARNAP DÉLUTÁN
ÉS ESTE ón HÉTFŐN ESTE rendes helyárakkal
J3ARGA LILIOM", HÉTFŐN délután mérsékelt
helyárakkal „ORDOGLOVAS" kerül szinre.
A J^árga liliom" még sawda estig marad mflsoA „JOHj* előadásaira már elfogad előjegyzéseket a pénzt ár.
óriási sfleert bot a *JoNy". Prenrfsr csütörtökön.
A kitftnö operett bemutatója nagy társadalmi esemény lesz.
Kék 1>»IM! Kék Dunai
Előkészületben „Helyet ar ifjúságnak", m a<óbhi évtimed legragyogóbb vígjátéka.
Kék röka. Bohém kedvéről és gavallériájáról
ismert urat a fiatal művésznő többször figyelmeztette, hogy húsvétra szívesen fogadna el egy —
kök rókát A gavallér ur nem sokáig ereszthette el
a jól irányzott célzásokat, végül kijelentette, hogy
n kék róka meg less. Ki Írhatná Je a művésznő
boldogságát? Az illető ur azonban cselt eszelt ki.
Botért egy antikváriushoz, majd onnan egy másik
üzletbe ment. Végűi egy hosszú dobozt bizott rá a
küldöncre: „Vigve el ezt a művésznőhöz". A fiatal
művésznő nflongva fogadta a kék rókát sejtető do-
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belsejéből előbukkant a Kék róka
He rezeg
Ferenc világhírű „Kék róká"-ja, kissé kopottan,
de «gészvászon kötésben...

A Délmagyarország takarékossági akciója
Asztalos: Üvege* András. Deák Ferenc n. 25a
Behwarts Adott. Csongrádi-sugárul 16. Ábrahám
asztalosmester, Pnskás-uccs 20., Györgyi
József
Kossuth-ucca 25. Schwartz Mór, Bocskay-ucca 14
Antók, felszerelések, gnmrat. olaj: Markovié»
Szilárd, Tisza Lslos kőnit 44 (Benzinből 1%)
— ..Aranka* hölgyfodrászüzlet Apponyt Albertneea 28.
Bádogos: Wottreng János. Feketesas i .
Borkereskedők F<seher Jen«. Béke a. 8. Woll
Miksa, Horthv Miklós n. 16
Bőrönd Larher Tőzs*» K*r*«z ncca S—fcsaárBrikett: Szenesi Ferenc, Damjanich a.
dy. Kárász accs 14
Bntor: Róth Hnflitott Fabutorgyár. Mars tér 13
Cipők; Alföldi Cipőipari rt. Kelemen n 11
Belvárosi C1p«fi/let Széchenvl tér 11 Columbia
Clpőraktár. Aradi n 8 Központi Clpőüxlet Ti*za
Lajos körút 36 „Elit" rílpőáruház. Széchenyi tér
Rnsz Péter cipész. Iskola ucca 23. Polgár Henrik
Valéria tér 11
Divatáru és kötöttáru? Febéreéstáblá* Boros
Miksa. Széchenyi-tér. Fischer és Pártos. Kárászu. 1. Lampel és Heevl. Püspökbazár Lnsrtlr Tmre
Széchenyi tér 2a Pnllák Testvérek. Széchenvl tér
17 és C«ekonies ti 6. (GFB harlsnvfik kivéve.)
Drogéria: Valda Imre és Társa. Kárás» neea
Épületfa: Baeb Testvérek rt. Párisi-körűt
Fehérnemű éa kelengye: Csonka György Jenő
Klauzál-tér t.
Fényképészet! Rnflrl Is Vlfkay. Kárász n. 15
Festék: Tamássv Gvnla. Valéria tér. Szabő István. Kálvin tér 2Gal»tzer Ignáts ntoda, Tisza Lajos körút 36 ITIrfh M„ Széchenvl tér 8.
Férfirnba: Blau Ignác«. Kelemen a. 8. Földes
Izsö Klsnrál fér
Gépjavitömflhely: Frlsehmann Gábor. Kálvária
ncra 4
Hangszer: Wefner TtVrr. Kelemen a. J.
Hölgyfodrász:
Hoftmanné utóda.
Hld-a. I.
Aranka hölgyfodráss. Apponyl Albert-«.
Illatszertár: Gáspár Gvnla, Széchenvl tér 1
Irodaberendezés: Wirfh és Rengev, Széchenvl
tér 5. Ci és fél %.)
Jégszekrény. vizvezetékszerelés: Fekete Nándor
Kossuth Lalos sugárut 18
Kárpitos: Rá ez Ferene. Korona neea 4 v. 86vesrb Dezső. Batthyányi a. 2. Szedres! Lajos, Szt
Mihály n. 1.
Kerékpár, varógép. rRdlő: Déry Ede rt.. Kiss
n 3. Kelemen Márton. Kelemen n 11.
Kézimunka, hlmzőanvagok és előralzolás: FI«cher-kézimnnkabáz. Kőlr«ey u. 10. Muskátli ké
zimnnkabolt Kárász-ucca 3.
Képkeretező: Frelmann Miksa. Kárász B 10
Kőnw. papír és ¡részér: Nemzeti Saitóvállalnt
Kárász n Tranb B és Társa. Klauzál tér Városi
könyvkereskedés, Kárász a. (Tankönyv kivéve.)
Mészáros és hentes: Keresete* Pítar, Petőfi S
MJgárnt 27. (3%).
NŐI kalap: Knittel Konrád. KárSsr. u 15 Gártner Ferenené. Gróf Apponyi a 23. Vilma kalap-

szalon. Feketesas n 1®.
Női rnba: Mnller Sámuel, Klauzál tér, Blaa Andor. Tlsm Lajos körnt 47.
MssíWnfézet: Hattvs-maeoda. Takaréktár B. 6.
OpHka ét. fotócikkek• Llebmaiw Béla. Kelemen
neea Kellner w 4rton. Kárász B. 8. Sandberg Henrik. Sséchenvl tér
óra. ékszer: Flseber. Klanzál tér S. Mfllhofte*
V , Széchenvl tér 8 Releb Mőr és Fia rt. Kelemen
u til Rosenbeng Béla. Károlyi n. 1 Bérház Tóth
József. Kölcsev n. (Ezös* éíkezőeszközök és dlsa*
társvak kivéve.)
Paprika ? Osaka Gerrelv. Tlsw Ealos k'imt Bl.
Rőfösáru: Bihari Ernő. Széchenvl tér Holtzer
8. és Fiai. Kelemen wca 11. Knrucsev Sándor,
Széchenyi tér Lévai Henrik, Tisza Lajos körút
39 Dr. Salgó és Társa rt.. Károlvl ncra Ssabó
L. és Társa, Kárász a Tabár Péter. Káráig n. 3.
Rövidáru: Fodor Nemzeti Áruház. Kárász u.
niflrksfbal és Társa. Csekonlcs u 8
Hoffmann
Dezső. Reekolcs u 4 Kerté** Ambáz. Mikszáth
Kálmán n 12 Szá»* Vilmos Kelemen u 7. Tlsaa
Vmház Pü«nökbazár Vadász Oézáné ü_ Tisza
Lajos körút. Nltaovlt* István, Gr. Apponyl Albert
ucca 27.
Szannan: VIrb Ferene. Tisza Ealos körnt 53
Sresz é* szöroökr Pntraner. Kölcsey a 9. Ssbsrr
Ott* Ko««uth L snffárnt 4
Szűe»- Méhes
Prtvlnsrtv. Széchenyi « r
»
Szőnveff T>omán Mib^l*
F'* KárA=r n T »nolenmipar, Kárá«z-n 6 Heredfl* Ferene háziszőtte«
szőnyegszövő, Damjanich-u 7b.
Tarhonv*. esőtészta, levestészta: Kardos Jakab,
Károlvl ncra 8
Tűzifa: Bach Testvérek, Szent István-tér. (IX.)'
ürldlvat: Szása Lajos, Kárász a. 2. Srarvaa T.
Téz«ef. Híd B.
Üvg é* edénv: AdleT Mór. Tisza l^ilos Mrol
W r3*í, a reklámcélra összeállított árucsoport«*
kivéve)
Vegv tiszti tő: GlöekneT J. é* Fia. Iskola B. 27.
Olöokner J. és Fia. Károlyi a 4
Vlllanv é* rádió: Fonvó Soma. Kölcsev neea
Rosner József, Tisza Lajos köret 89. Sehönbnimi
L, Báró Jósika a. 1
Zoméneedény: Kohn Jen«. Tisza Lalos körnt 8R

SvábhenviSzanatórium
(Budapest

c e n t r u m á t ó l 12 p e r c r e )
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fillér.

megérkeztek. Selyem nyak- a
kendők d u s választékban.
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dwatbéi, K á i é s z «. 2.
Széchenyi tér sa*ok.

DZelSZ Lcljííö

SZEBEM KLRRH
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de nagyon leKet örülni és aminek
hatatlanul örül a ti lányotok is

kimond

Katinka:
Mire befejeztem a levelet, tényleg nagyon
tudtam öiüirri a szerződésemnek. Másnap
meghivót kaptam Ragna esküvőjére. Szent
Isteni most jutott csak eszmbe, hogy Brussardékról az utóbbi időben epészen meg is
feledkeztem. Pedig nem akartam megbántani őket, mert mindig kedvesek és jók voltak
hozzám.

59
egymáshoz, Hogy mind a ketten vágytala(Folytatjuk.)
A saerkesztő fiatal, Hatvanöt esztendős pá- nok voltok, vagy abban, hogy egyik sem
aosi ur volt. Tárgyaltam és lehet, hogy azért, árulta el, hogy vannak vágyaik.
mert életemben először tárgyaltam, mert nem
Bbédután leültem, hosszú levelet írtam
kérdeztem senkit, hogy hogyan csináljam és haza.
mert ennélfogva senki sem tudott lebeszélni,
— Drága jó Szüleimi
senki sem tudta azt mondani, hogy amit teKépzeljétek, milyen örömhírem van a
szek, az puszta naivság . . . meglehetősen
előnyös áron
ügyesen és bátran tárgyaltam. A nevemet is- számotokra. Először ugyan mindenféle másról
akartam
irni,
mert
utána
ugy
sem
lesz
merte és végül megegyeztünk, hogy próbatürelmem hozzá» de mint valamikor gyerekidőre „közbeszólások" cimen megkezdhetem
koromban a nyelvem, ugy most a tollam
Hjtftti 3lók
cikkeimmel pályafutásomat.
csúszott el. Emlékeztek rá, már akkor is azt
Széchenyi
tér
8.
Rerzú M&zival szemben.
ó szabta a feltételeket és én mindenbe be- mondtátok, hogy nem tudok titkot tartani,
leegyeztem. Viszont cserébe nem kért sem- karácsony és születésnap előtt kifeeeegek
mit. Talán mégsem volt olyan igazi párisi ur? mindent dőre. Hát képzeljétek csak, a ti kisV^gy talán nem is Párisbam ilyenek az urak? lányotok nemcsak, hogy nagy lány lett, de
Lehet, de az bizonyos, kimondhatatlanul bol- még hozzá egy komolyan dolgozó ember.
dog voltam és ebédután jobb híján Mr. Tan Ma délelőtt kaptam meg az állásomat. A doBudapesti érték t&sedo zárlat. Az értéktőzsde
Sin Haunak meséltem el óriási diadalomat. íog ugy történt, hogy már meglehetősen
Tan Sin Hau melegen megrázta a kezemet és hosszú idő óta küldözgetem a cikkeimet az mai forgalmát is az ftiwuepek eiötti csend jellemezte. A tőzsdeidő el»« faiéban igen cs&lwiy formosolyogva mondta:
újsághoz, mindeddig még csak szerelemből galom mellett ma is csak merni változattam árfolya— No látja Katinka kisasszony, most már ma- küldtem be őket, ott viszont puszta szere- mok voltak érvényben, a tőzsdeidő második felében
ga sem fog kiabálni, ha levágják a l<íbát, vagy lemből fogadták el. De ugye sziveim ez utó- azonban azokban az értékekben, amelyekben az
ha a gyereke, akiről azt hiszi, hogy a maga végre nem olyan szilárd alap, amire egy jö- utóbbi időben nagyobb kontrcmin eladások történtulajdona, kilép a saját maga világába.
vőt fel lehet építeni. Hát nem is nagyon di- tek, fedezési vásémtásek következtében szítórdultei
alatt
csekedtem el vele. Ma délelőtt azonban ko- folyamat indwít meg. Ezen vásárlások
WwanyH tud er az ember?
különösen
a
szénés
bányapapiroíaban,
továbbá
a
moly
ajánlatot
kaptam,
amit
a
ti
előzetesen
Aa édesapám jutott eszembe. őró&a rs csak
Rima, Fegyver, Tröszt és Magyar Cukor részvékésőbb tudtam meg, hogy többet tud rólam, feltételezett beleegyezésiekkel már el is fo- nyek említésre méltó árnyereségre tettek szert. A
mmt én ast gondoltam. Van valami hasonla- gadtam. Ugye nem haragusztok érte, de tud- részvények s®ilá*dabb megítélésben kedveaő« hatosság a két ember közt. Csak az egyik vad játok, milyen nagy öröm ez számomra, az- tott az egész értékpiac irányzatára, melyet a wriázsiai, ahi n«#yon sokat tanult és tud. Ismer tán meg nem köt örökre ide ez a szerződés, lárd berlini tőzsdejelentés is alátámasztott. A baket nyelvet. Foglalkozott csillagászatt-annal, egyelőre csak egy évre. Én borzasztóan örü- rátságos irányzat ellenére a fot^alom mindvégig
tnd mindent az égi testekről, meg a földön lök az egésznek és csak az az egy kikötésem szük keretek között mozgott. A fixkamatoeMu pamoagó lényekről. Keresi az igazságot, elmegy volt, hogy előbb nyáron két hónapra haza- pírok piacén igen csekély volt a forgalom. Éidukérte messzire, kirtet utána akkor is, ha ez megyek hozzátok és csak ősszel lép életbe lődés hiányában az árfolyamok nagyjában a tegnem az ő igaasága, csak egy embertársáé. a szeraődés. Ez a szó olyan komolyan hang- napi nívón maradtak. Mwgyar ííemzeti Bank 132í50,
Ü|»yvéd, de bíró seeretett volna lenni. Azt zik, hogy nekem jólesik leírni. A hozzáértő Ganz 14.8, Izzó 214^0, Jiita<ip»r 13.00, Swege«»
_derfonógyár 14. Goldb«i«ger 42, Pamuflpar 95.
montfja, hogy az igazságnak a szép formába szakemberek azt mondják, hogy büszke le-" Irányzat megszilárdult.
hetek
az
elért
eredményre.
Ha
nem
tudnám,
öntöttségét jobban meg lehet Európában taZürichi déri«»»árlat. Páris 20.38, London 15-.94,
nulni, auvi pedig a lényeget illeti — és akkor Hogy így ritkábban mehetek haza és ritkáb- Newvork
309.75, Brflseeel 72.20, Milánó 26.62, Madban
láthatlak
benneteket,
igazán
nem
bán•teg^iCTtett a sárga kezével — az már benne
rid 42.40, Amsterdami 208.50, Berlin 122.90, Bécs
nám, ha egészen ide kötnének, mert itt gyö- hív. 73.40, si'Ming 56.55, Prága 12.84, Varsó 5««25,
v««, azt odaátról hozta magával.
A máaík az édesapám, született európai, ki- nyörű minden. Arra gondolok, hogy benne- Belgrád 7:00, Al+ién 2.94, Bukarest 3.05.
járta a kötelező iskolákat. Többet nem. A teket megvigasztal az a tudat, hogy az én
Magyar Nemzeti Bank hivatalos árlo-lyamjelenpénz a« üzletbe kellett, hogy nagyobbítsák, koromban már úgysem lehetnék soká otthon. tése. Angol font 17.60—18.00, dán kor. 78.30—79.30,
Remélem
apuskám,
még
nem
változtattad
erősítsék. Végül úgyis minden a gyerekre
cseh korona 14.05—14.20, belga frank 79.16—7974,
mapad, hét jóformán mindegy, hogy a befek- meg annyira véleményedet a külsőmről, dollár 338.30-348.30, kanadai dollár 332.00—M2.00,
tetésnek, melyik módját választják. Arra ki hogy elhitesd magaddal, miszerint az os-francia frank 22.30—22.50, hollandi forint 231.50—
gondol előre, hogy az üzlet is kicsuszhatik, tromló ifjak hada hosszabb ideig nyugtot 232.90, lengyel zlotv 64.75—65.25, leu 3.42—3.46. leva
esetleg nem sikerül, felépül mellette egy hagyott volna nekem. Ennek az ostromnak 4.00-4.26. líra 29.90-30.20, német márka 135.70—
konkurrens vállalat, jöhet egy bizalomger- a beszüntetésére csak egy lehetőség lett vol- 136.60, norvég korona 87.80—88.80, osztrák silling
70. svájci frank 110.70-111.40. svéd kor
jesztő pénztáros és sikkaszthat. Az üzlet, ugy na, ha kiválasztom azt, amélyik a legjobban 78.70—80
90.50—91.50.
gondolák, gyökeret ereszt, stab:,: ást nyújt hasonlít hozzád apuskám és azzal, hogy neBudapesti terménytőzsde hivatalos árfolyamai.
és eszükbe se jut az európaiaknak, hogy itt ki nyújtom a kezemet, boldoggá teszem őt.
is lehetnek vulkanikus eredetű talajok, me- Hát így vigasztalódjatok meg. És én külön- Buza tiszai 77 kg-os 9.95—10.10, 78 kg-os 9.95—
79 kg-os 10.05—10.30, 80 kg-os Í0.15—10.40.
lyek annál nagyobb erővel törnek ki, minél ben is melegen ajánlom, tegyetek ugy, mint 10.20,
jászsági, feiérmegyei, dimánhili, pestvidéki, bár'
én,
ne
is
gondoljatok
arra,
amin
vigasztalódtovább pihentek.
ni kell, hanem csak arra, aminek nagyon, 77 kg-o,s 9.50-9.60, 78 kg-os 930-9.70, 79 kg-os
Lehet, hogy csak annyiban hasonlítottak
9.70—9.80, 80 kg-os 9.80—9.90. Pestvidéki
rozs

Ízléses SiBsyéts
IMiUiirmmÉnk

Szftcs drogériában

z c f c i l Vas-, Acél- és
ipMCszcM mMtímSKfeifigresftetf
c í m Vállas®!
épiNetlaktttosmunkák legolcsóbb beszerzési
helye

BARNA endre
vas-, acél- és késárugyár
S z e n e d .
M a r s - ! é r 10 - l í .

Húsvéti

SZEGED,

Vasáruk, háztartási cikkek és szerszámraktár. B a r n a E n d r e vas-, acél- és
árugyártmányainak eeyedárusitója
800

kerékpárvásár!

Uj C S E P E L-kerékpár kira<r*fékcs ^ g g j f ^ m ^

szftfcatoftítitöval, hegyi b«i ii, písnea,
csenpg ÉS szersaÉiRBlcfeai 99 peng«

A v i t ó g M SIYHYfl

nerce n. a/b.

keréfesÉrefeai is

WOLF

Eredeti uj STEYER-WEFFEÜfMJ kerékpár
SioRfraféfees szahadonfufóval, heqyl
pumpa, csengő és
128*— pengő
szerszámokkal

gépáruházban kapufa,

M

ucca 1.

5.1Ö—5.20, egyéb 5.10-5.20. söránpa I. 14.50—12.50.
takarmányárpa I. 8.90—9.00, zab I. 9.40—9.50, tengeri tisztántuli 8.65—8.75.
Csikágói terménytőzsde zárlat.
Buaa tartolt.
Májusra 86.5—háromnyolcad (85.5—ötnyolcad^!, juliusra 85.5—ötnyolcad (85 egynyolcad—85), szeptemberre 86.5—ötnyolcad (86 —egynyolcad). Tengeri alig tartott. Májusra 48.25 (48.75), júliusra 50
háromnyolcad), juliusra 50 háromnyolcad (50.75),
szeptemberre 52.25 (52.75). Zab tartott. Májusra 32
háromnegyed (32.5), juliusra 33 háromnyolcad (33
egynyoícad), szeptemberré 33 háromnyolcad (33
egynyolcad). Rozs tartott. Májusra 58 hétnyolcad
(58 háromnyolcad), juliusra 59 hétnyolcad (59.75),
szeptemberre 61 ötnyolcad (61.5).
Fele tő s szerkesztő: PÁSZTOR JÓZSEF
Nyomatott a kiadótulajdonos DélmagyarorszáÉ
Hírlap- és Nvomdavállalat Rt. könyvnyom¿tá'jábari
Felctőá üzemvezető; Klein Sándor.

1934 március 30.

DEI. M A G Y A R O K ' S Z A G
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Hpróhirdefétek

Bejárónőt a
délelőtti
órákra felveszek Polgár u. 8.

ADÁS-VETEL

Tisza Lajos Körút $
31. sz alatt eoy- és *
kétszobás újonnan
berendezel!
k o m t o r t os

Bútorozott
SEobAt

r

május hú elsejére

K i n D ó K.

a

Délmaorarnrszáffba!

Bővebbel a
Uccai bútorozott szoba,
fürdőszobával 1—2 személynek kiadó. Kossuth
u. 18.

üzlethelyiség

kiadó Kossuth
Lajossugárut 1. Bracknertáz.
353
Keresek 1 szobás moJern garzon lakást, —
»setleg kétszobás mo:lern lakást
Dugonicstér közelében, sürgősen
Mézemé ingatlan iroda
Horthy M. u. 2. szám.
Modern
háromszobás
l:ikás május l-re kiadó.
Szentháromság 41.
Modern négyszobás lakás május l-re kiadó.
Szentháromság u. 41.

Foglalkozás

moinoner miHiűs

kárpitos hosszab küffü Sflí
tartózkodás után hazaérkezve Üzleté! régi helyén
Kfllcsey u. 3. sz. a. Royal
szálló mellett) uiból mfflnyltot'a. — Legmodernebb
kárpitozott bntorok készítése, javítás, függönyök
felszerelése stb. legolcsóbb
árért
10.

EZÜST

legkönnyebben elI adhat vagy vehet,
ha meghirdeti a
Délmagyarorszán
apróhirdetései körött

LAKÁSOK

L A K Á S T
gyorsan és jól kiad
illetőleg talál, hu felad egy apróhirdetést

napon szárított, kilogrammonként 4 pengőért szállít Herrzeg József erdőbérlő, Nagyliátony
374

Hat személyes keveset h&nznAlt
evökészlet és e^y e í U s I
tálaló iülofl tAlea megbízásból
olcsón el»dó

H O K O R I Z S u ékszerésznél

Kolemen u. 7. — Aranv, ezttst
beváltás.
383

25 p e n f i ő é r t
Veszek jókarban
lévő
is kapható m á r 1000gyermekkocsit. Ajánladrb nagyméretű egész
tot „Angol" jeligére a
tégla és 35 pengőtől
kiadóba.
kezdve 1000 drb nagy
hornyolt cserép, egy és
két falcos, KERTÉSZ
Filéből sztórok, teritők,
téglagyárban.
csipkék olcsón eladók.
Polgár u. 8.
Modern
iparművészeti
hálószoba
és ebédlöbutor rendkívüli előnyös árban meg
vehető. Spitzer Sándor
Eleje . . 1.10 klg.-ként
asztalosmesternél, MarHátulja . 1'80
git u. 12.
352
Sajka ucca 12,
Vitéz Papp László.

Bárányhus

Hus véti

Egv hölgyfodrász segidleányt felvesz Kispéter fodrász, református palota.

virágvásár
a „Mimóza" virágüzlet-

Fiatal kereskedő segéd
a rőfös szakmából, több
évi budapesti gyakorlat
tal állást keres. Megkeresést „Feltétlen megbízható" jeligén a kiadóba.

Jóminőségü faibornk
rumok, likőrök és pálin
kák a legolcsóbb napi
árban kisebb, nagyobb
menyiségben
kaphatók
Gárgyán Imre és fia
*z6'Ab'rl0N0*, Po Bár ucca 55

ben. Takaréktár ucca 8.

,m

Modern turbinás, könvnyen hordozható festek
szóró aparát olcsón eladó Mikszáth Kálmánucca 3. Nógrády
órásüzlet.
1 kg liba füst hus P 2 —
1 kg libazsír
P 1.60
1 kg barack lekvár 1.60,
1 liter paradicsom 28 f.

Kossuth L. s.-ut 10.

Húsvéti vásár!
3 drb csokoládé pirostojás
16 fill.
3 drb csok. pirostojás középnagyság
34 fill.
3 drb csokoládé nyul
28 fill.
3 drb csokoládényúl középnagyság
46 fill.
25 dkg csokoládé praliné vagy dragé
58 fill.
25 dkg törmelék csemege csokoládé
58 fill.
25 dkg vegyes bonbon (császárkeverék) 44 fill.
25 dkg csokoládépor I-a
48 fill.
50 dkg cacaópor
88 fill.
25 dkg mandula, nagyszemü
88 fill.
25 dkg csemege dióbél
86 fill.
50 dkg csokoládényul figura
180 fill.
25 dkg cukrozott narancshéj
80 fill.
10 dkg citronád
60 fill
25 dkg mogyoróbél, friss áru
78 fill.
25 dkg mazsola aranysárga
48 fill
3 drb nagyrud vanília
32 fill.
3 csomag Dr. Oetker féle sütőpor
44 fill.
„UN 10 könyvecskék érvényesek"
349
K O R Z Ó
C U K O R K A H A 7
Rorzó Mozival szemben.

Nem reklámozok, de olcsón árulok,
Nézze meer áras kirakatomat.

H A S K A,

KELEMEN

37«

U C C 4 7. «¡Z.

Bútorszövetek,
kárpitotkellékek
leqolcsóbb Árban

tfarqa Mihálynál.
10 dkg magyar ementháli
10 dkg groi sajt
10 dkg juh 4 uró (csípős)
1 kg Trappista (fél zsiros)
1 drb sós hering (tejes)
Fél kg blokk sajt
40 dkg csokoládé

Danner Plltlálu,

Braii'

tO

—.22
—-18
—.12
—.78
—-34
—-42
—•73
S z é c h e n y i tér

K

Húsvétra: af " Tótkomlósi lisztet!
Egyedüli

csalhatatlan

biztosíték

egy liszt

kiválóságára,

ha a csomag

n o s fo BOR, ÎMakó! hirdetések

SZILVÓRIUM ;r.i.w.

L6v Ingernél,

P o l g á r

Első dij . . .
Második dii . 5
Harmadik dij
Negyedik dij

utca

2 0 . na

100
50
25
2 5 pengő a

Dclipaüjnarorsiőii
novellapáloázaíáit
1
1
1
1
1
1
1
1
I
1
1

kaliforniai '/» kg-os szardínia
—.98
kis doboz szardínia
— _2N
kg makaróni
—.36
„ tarhonya
—,4S
„ Kik
—.48
„ mogyorébél
3. Itt. I&nyftrlca étolal
-.90
Szeszesitalok decinkint kimérve:
dl 3 csillagos konyak
—.40
dl barack, kisOsll,
—.48
dl förkOly, kisüsti
_ .28
dl vanília, v. csAszárkflrte
.<0
N A G Y A L B E R T N É L , Valéria tér, (Faprikap ic)

Füszeriizlet házzal
eladó
Makón 40 éve fennálló
vegyeskereskedés forgal
mns helyen eladó házzal együtt uri magánlakásnak is igen alkalmas
DMKE internátus mellett Naivrcll'ag uccn 1 szszám Érdeklődni lehet:
Fleiszeig Ede. ugyanott.

A M m EXTRA"
habkönnyű, meleg, duzzadt és tartós. Erről is
meggyőződhet
Gombóéknál, ahol
rendkívül
olcsó áron szerezheti
be a legjobb minőségű^
SPONOYA
EXTRA
Schwamme paplant. M
Méhcsaládok eladók —
Návay Tamás u. 9 és
Szilágyi Dezső u. 30.
Cséplőgép Hoffher és
Shrantz, 8 lóerős, teljes felszereléssel és —
más gazdasági eszközök eladók Kossuth u.
30.
Kiadó lakások. 2 uccai
adolt szoba és mellékelyiségek és 2 udvari
padolt szoba
mellékhelyiségekkel kiadó. —
Luther u. 13. sz. alatt.

E
BOR, LIKŐR, RUM,
p á l i n k á k legolcsóbban

271

Lővingernél, Pol£*r ucca 20

NasvaM vitelnél és viszonteladóknak

árkedvezmény.

Husz kocsi érett trágya
eladó. Szent Anna ucca 5. sz. alatt.

K

é

Kiadó legelő. 50
hold
pusztai legelő a közös
tárás mellett kiadó. Szi
lágyi Dezső u. 46.
Eladó föld.
A Gréci
örökösök örökéből több
járandó és gazdasági
épületek eladók. Értekezni lehet Gréci Bálinttal Nagykopáncson.
Eladó földek. Az igási
és rákosi ut között, közel a városhoz, a Gyüge Ferenc féle egy járandó, a gerizdesi csősz
ház dűlőben 480 négyszögöl, Ószentlőrincén,
a Mészáros
téglagyár
lábjában 300 n-öl gyümölcsös eladó, esetleg
kiadó. Értekezni Vámbéri u. 26, és Nyizsnyai
ucca 23. szám alatt.
I. rendű méhviaszt bármilyen
mennyiségben
megvételre keresek. —
Árajánlatokat a mennyi
ség megjelölésével sürgősen kérem a Délmayarország makói fiókiadóhivatalába.

f

Egy fiatal jól főznitudó
mindenes azonnali belépésre kerestetik. —
Teltsch, Liget ucca 9.
Eladó üzletház. Kedvező fizetési feltételekkel
osan eladó a Meeház ucca 37. számú
hááz. Értekezni lehet a
helyszínen.

k S Z a I a 9 9 a | van lezárva
Kiadó lakás. Két uccai
szoba, konyba, speizés
- *
ellél"-a szükséges
mellékhelyiségeikből álló lakás
kiadó. Értekezni lehet
Bajza u. 20. szám.
Kiadó, vagy eladó egy
jó karban levő ház, —
melyben jómenetelü üzlet is van. Munkácsi ucca 15.
Eladó egy iókarban levő női kerékpár. Apaffy ucca 21. szám.
Eladó ház. A Szent János tér 9. szám alatti
ház .amely áll 3 lakásból, csukott színből, vil
lannyal és ártézi vizzel
eladó. Kocsik Gábor —
Csanádpalota.
Kiadó föld. Okortyogóban 7 kislánc föld kiadó. Dr. Török Lajosnál, Héderváry ucca 1.
szám.
Kiadó vagy eladó föld.
Hatrongyoson a kiskör
dűlőben 2 kath hold eladó. Szilágyi Dezső u.
30.
Eladó ház. A Szent István tér 15. számú ház,
amely
gazdálkodónak
igen alkalmas, eladó.

Kiszomboron a Nagyha
lom és Nyomás dülőDen
fekvő ccá 2 kat. hold
jóminőségü
szántóföld
kedvező íizetési feltételek mellett bérbeadó,
vagy eladó. Értekezni
Eladó ház. Szent
rínc u. 6. sz. alatti ház : lehet: Belvárosi Takarékpénztár rt. makói fiszabadkézből eladó. —
ókjánál, Széchenyi tér
Értekezni lehet ugyan20. szám alatt
ott.

Kiadó lakások. A Rákóczi u. 4. szám alatti
2 szobás tiszta féregmentes lakás május íre kiadó. Ártézi kut az
udvarban. Értekezni —
Kovács Antal tulajdo->
nosnál.
Kiadó föld. 32 lánc föld
trágyázva
Soványban
kiaoo.
Mezőgazdasági
rt.
'
Kiadó lakás. Két ucoal
szoba, előszoba, konyha, speiz, fásszin
és
még egy szobás udvari
lakás
mellékhelyiséggel kiadó május l-re.
Munkácsi ucca 20. sz.
Udvari szoba, konyha,
mellékhelyiséggel
együtt ápriils 15-re kiadó. Páva ucca 2. szám
alatt.
__
Egy ötéves kisfia« te*
hen eladó igási
ugar
Kiadó Szegedi ucca 45.
szám alatt egy kétszobás uccai lakás, mel"
lékhelyiséggel,
ártézi
víz használattal május
elsejére. Ugyanott eladó egy kisebb családi
ház. Érdeklődni
lehet
Szegedi ucca 53. szám
alatt. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Eladó ugarföld. A Rákosi- és Királyhegyesi
ut között a középső dűlőben Széli Imre ésGera Antal tanyája közölt
4 köblös ugarföld, j ó
tanya és melléképületekkel eladó. Értekezni lehet a tulajdonossal
Makón, Arany Jáaosucca 25. szám alatt. —
Ezen ház is szabadkézi ü l cl^iü.

