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Alkotó munka

A közigazgatási előirányzásoknak és számfejtéseknek ezt a titkát nem mi födöztük föl
és nem mi árultuk el. A leleplezés közigazgaA katonazenekar karmestere, akinek élete
tási szakemberektől származik. A kívülállóés működése összeforrott Szegedével, elmegy.
nak, aki azonban sok mindent megfigyel, az
A filharmonikus zene részére u j alapozást
a tapasztalata, h o g y száz százalékosan ez, az
kell emelni, de olyat, amely életerőben minúgynevezett igazság épp oly kevéssé állja
den eddigit meghaladjon. A kultuszminiszter
m e g a helyét, mint az a másik, amely szerint
törvénytervezetet készített a színházról s az semmire sincs pénz. Ezzel szemben aktuális
Országos Szinészegyesületnek véleményezés
események, amelyeket muszáj észrevenni,
végett már el is küldte. A szinházakat nagy
elhárithatatlanul
és félremagyarázhatatlanul
áldozatokkal fenntartó városoknak nem; A megszabják a legközelebbi jövendő teendőit.
muzeum és a Somogyi-könyvtár
igazgatói
Ezeket a teendőket egységes koncepcióba
állása ideiglenesen van betöltve s csak ezen lehet, sőt kell foglalni. A muzeum és Somoaz egy fronton is a város jövőjébe
vágó
gyi-könyvtár elválasztása
ép o l y kevéssé
nagyfontosságú kulturproblémák egész sora
maradhat ki ebből a koncepcióból, mint az
mered elénk. Nyilassy Sándor hónapok óta
idegenforgalmi szempontból is számításba
alussza örök álmát s egyetlen illetékes f ó rum sem mutat hajlamot az arról való g o n doskodásra, h o g y Szeged képzőmüvészetileg
el ne szürküljön, ellenkezőleg; jelentőségben
is, szinben és tekintélyben is gyarapodjon."
N e m keressük se a bűnbakot, se az alkotásra kötelezett, d e az alkotást elmulasztott
tényezőket. Ha kutatnók, h o g y mint polgári
szervezet mint bomlott fel a Filharmonikus
Egyesület, csak a hibák tárgyilagos kiderítésére s az okulásul szolgálható
tanulságok
megállapítására szorítkoznánk. Annak érdekében, hogy képzőmüvészetileg jelentőséget
nyerjen Szeged, hivatalánál f o g v a tagadhatatlanul a kulturtanácsnok van akciókra kötelezve. De nem f o g csorba esni a Képzőművészeti Egyesület tekintélyén sem, ha termékenyítő ötletekkel és alkotó
aktivitással
kiveszi a részét — a hivatása magaslatán álló
egyesület részét — a város uj kulturalapjainak
elhelyezési munkálataiból. A z egész munkakör pedig, amely most a hatóságra vár, ha
szintén hivatása magaslatára emelkedve akar
dolgozni, messze túlszárnyalja e g y
reszort
ügykörét s beillik dus polgármesteri
alkotó
tevékenységnek. E z nem fokozza, legföljebb
kidomborítja annak a munkának a jelentőségét, amelyet el kell végezni. Arra pedig
minden esetre ujabb nyomós ok, h o g y az alkotások útját ott kezdjük el egyengetni, ahol
bizonyára legtöbbször torpanna meg: a pénzkérdésnél.

ím

E L Ő F I Z E T É S : HaVontn helyben 3.20
Vidéken ea Budapesten 3.00,'kUlf»ldön
0.40 penqfl. - Egyea szám Ara hélkHz
nap 12, vasár, és Ünnepnap 20 ftll. Hírdetéselc felvétele tarifa szerint. Meqle.
lenK hétifi kivételével nnnonta

jöKető strand, a vidék zeneéletét uralni képes zenekar, országos figyelmet is fölkelteni
tudó képzőművészeti élet s az igények kielégítésére tiz év múlva is alkalmas kiállítási
csarnok.
Szeged ezeknek az intézményeknek halaszthatatlan létesítésével s ezeknek az intézkedéseknek
elmaradhatatlan
megtételével
nemcsak megtartaná,, hanem meg is javitaná pozícióját. A z őszi költségvetési kampányig el kellene végezni
az előkészítés
munkáját. Bevételeket
is lehet kalkulálni.
Esetleg számolni lehetne az idegenforgalom
komoly megnövekedésénél érdekeltek részvételére s a bankoknak olyan jóindulatu érdeklődésére, mint amilyent eddig tanusitóttak a 13.5oo pengős uszodai kölcsönnél.

„A király életét akartam
védelmezni"
vallotta Precup ezredes a bukaresti összeesküvők pénteki tárgyalásán

Bukarest, április 20- A királyellenes összeesküvők perét pénteken délelőtt kezdte tárgyalni
a bukaresti hadbíróság. A tárgyalótermet'zsúfolásig megtöltötte a közönség". A hadbíróság
épületét erős katonai kordon vette körül. A
védelmet kirendelt ügyvédek látják el. A beidézett 200 tanú közül csak 50 jelént meg. Emiatt
P r e c u p ezredes védője a tárgyalás elhalasztását kérte. A biróság az indítványt elutasította. Ezután megkezdődött a vádirat felolvasása.
A beidézett tanuk egyike bemutatta a Precup által összeállított kormánylistát az újságíróknak. Eszerint Precup lett volna a miniszterelnök, Zelea Codreanu, a Vasgárda vezére
a belügyminiszter és Titulescu a külügyminiszter.
Precup

kihallgatása során kijelentette, Kogy a volt
osztrák-magyar monarchiának volt tisztje és
az összeomlás után századosi ranggal lépett át
a román hadseregbe. Nem érzi magát bűnösnek. Bármely pillanatban kész volt életét feláldozni a királyért és éppen a király védelme

érdekében gyűjtött olyan embereket maga köré, akik ugyanazoktól az érzelmektől voltak
áthatva, mint ő.
— Előzetes kihallgatásom egész ideje alatt
terrorizáltak. Sohasem gondoltam arra, hogy
átvegyem a hatalmat, de amikor a liberálisok
150 ezer embert akartak Bukarestbe hozni, azt
hittem, hogy a király élete veszélyben forog.
A magam köré gyűjtött emberekkél a király
életét akartam védelmezni.
Ezután a többi vádlottat szembesítették Precuppal. Mindannyian tagadták, hogy merényletet akartak volna elkövetni.
Precup után
Mészáros csendőrszázadost

^

hallgatták ki. Kijelentette, hogy már két év óta
figyeli a Precup-mozgalmat. Erre a megfigye-i
lésre megbízást kapott a bukaresti rendőrprefekturától, de nem tett jelentést, mert nem
talált olyan dolgot, amit jelenteni kellett volna.
A tárgyalást szombaton folytatják.

Pallavieini budai beszéde
a képviselőház pénteki ülése előtt

A z t szokták mondani, Hogy a városnak
nincs pénze. A napokban pedig, amikor a
belügyminiszter költségvetési rendelete l e érkezett, a polgármesterhelyettes azt a kiPallavicini: „Átlátszó politikai hajsza indult meg ellenem"
jelentést tette, h o g y most aztán pláne nincs
semmire pénz. N e m tudjuk, mennyivel kevesebb az, ha pláne nincs, mint az, ha nincs. Befejezték a középiskolai javaslat tárgyalását. — Testi fenyíték a középiskolában.
A kultuszminiszter a „szülői hisztériáról" és a tanulók védelméről
Ettől eltekintve, a pénzhiányról szóló minden kijelentésben sok — igazság van. Hiszen
Budapest, április 20. A képviselőház pénteS z i n n y e i Merse Jenő előadó ismertetése
ken délután ismét csak rövid ülést tartott. T e után M a d a y Gyula hivatkozik arra, hogy
Szeged kasszáját nemcsak az ínség eszteneredeti módositó indítványát félreértették, hodei viselték meg, hanem egykori gavalléros m e s v á r i Imre a pénzügyi bizottság előadója
lott a testi fenyítéket erősen tiltják a középistúlköltekezések és saját lábon megállni tudó először beterjesztette az 1934—35 évi költségvetési előirányzat bizottsági tárgyalásáról szókolában a korábbi rendelkezések. Arra kell töegységes koncepciók hiánya is. A Mars-teret
ló jelentést. Á tárgyalásra kimondták a sürrekedni, hogy a tanulót és tanárt közelebb hozmégis kikövezik. E z nem rekrimináció. E l - gősséget.
zák egymáshoz és ne ássanak közéjük jogi árlenkezőleg. Akkor rekriminálnánk, ha nem —
kokat azáltal, hogy apró-cseprő deliktumokért
Megkezdték ezután a középiskoláról
szóló
köveznénk ki. A z ujszegedi uszoda üzeméa tanárt a bíróságok elé idézzék.
törvényjavaslat 17. 19, 21 és 33. szakaszához
nek fenntartásához — tagadhatatlanul ez is benyújtott módosítás tárgyalását. Ezek a móH ó m a n Bálint kultuszminiszter kijelenvárosi érdek — , öt é v alatt visszafizetendő dosítások kimondják többek között, a minisztette, hogy ő is ellene van annak, hogy egyes
tanárokat a szülői hisztéria igazságtalanul a
13.5oo pengő kell. A városhoz fordultak s ter rendelettel állapitia meg, hogy a tanár
biróság elé hurcoljon, de ezzel s szemben a
a város — ha a pénzügyi bizottság javaslata mennyiben vállalhat díjazással járó melléka tanár a
tanulók védelmét is szükségesnek tartja.
keresztül megy — , megszerzi az összeget és foglalkozást, továbbá, hogy
tanulót megdorgálhatja és iskolai
fegyelmi
A többség a módosítást elfogadta és ezzel a
kamatmentes kölcsön gyanánt tovább adja az
büntetésben részesítheti. Amennyiben a tanár
javaslatot részleteiben is letárgyalták.
uszodát fenntartó egyesületnek. Ez is helyes. a fegyelmezési jog gyakorlásában az irányadó
Az elnök javasolta, hogy a legközelebbi ülést
Egyúttal azonban annak bizonyítéka, h o g y
szabályok között marad, cselekményét nem lek e r 5 . T délután tartsák.
arra, amire akarnak, még mindig tudnak — het a tanuló sérelmére elkövetett cselekményPallavicini György őrgróf
közigazgatási nyelven
szólva —, fedezetet
nek tekintetni és ilyen cselekmény miatt nincs
helye bűnvádi eliárásnak.
találni.
szóíalt iel ezután. Elmondotta, hogy a bud.d

a.
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Vigadóban tartott legitimista vacsorán beszédet mondott és beszéde következtében egy kihasított rész célzatos beállításával átlátszó politikai hajsza indult meg ellene. Bármennyire
is meggyőződése, hogy intelligens és jóhiszemű
ember nem tételezheti fel róla, hogy a magyar
hadsereggel szemben bármilyen sértő dolgot is
mondott volna, őszintén sajnálja, ha a kérdés
célzatos kezelése miatt a tisztikarnak bármely
tagjában szavainak helyes értelmezése tekintetében félreértés támadhatott.
Ezután megmagyarázta, hogy mit mondott
a vacsorán. Végignézve a jelenlevő tömegen,
nem tudott kitérni a megállapítás elől, hogy
ott a társadalom minden rétege képviselve volt
és hogy soraikban kémek és hazaárulók nincsenek. De amikor arról beszélt, hogy a legitimista vacsorán kik nincsenek jelen, utalt azokra, akik az ő meggyőződése szerint nem maradhatnak távol a legitimista mozgalomtól. Elitélte azokat is, akik IV. Károly lelkiüdvéért tartott emlékmiséről
távolmaradtak,
olyanok,
akik az élő király kegyeit élvezték. Nem tagadhat ia, hogy azokra gondolt, akiknek szerinte
tipikus megtestesítője a miniszterelnök, aki
soha nem mulasztotta el kidomborítani volt
vezérkari katona tiszti minőségét.
— A z üpy illetékes hatóságok kezében van
és a hatóságok bírálják majd el. hogy a kijelentés, amely a sajtóban megjelent és amely
ma már a gyorsírói jegyzetek'és tanúvallomások alakjában a külföldi újságírók előtt is elhangzott, a következőképen szól:
„Azért hivtuk meg ezeket az urakat (ujságrrókat), lássák, hogy itt a társadalom minden
rétege képviselve van és nincsenek itt hazaárulók, kemek és vezérkari tisztek."
B e r k y Gyula válaszolt Pallavicini beszédére a jobb oldalról. A budai vigadóban elhangzott beszéd tartalma — mondotta —, tanúvallomás formájában a hatóságok előtt fekszik. Ennek inkriminált része igy hangzott:
„ . . . azért hivtuk meg ezeket az urakat, (tudniillik a külföldi újságírókat), lássák, hogy a
társadalom minden rétege képviselve van itt és
nincsenek közöttük hazaárulók, kémek és v e zérkari tisztek."
B e r k y Gyula: Sajnálatos a szellem, amely
Pallavicini felszólalásából kiütköződik. Közéleti férfiúnak, politikai ellenfeleivel szemben
nem szabad megfeledkezni arról a kötelességről, amelyet számára a közéleti tevékenység
előír. Pallavicini elfelejti, hogy vannak még a
magyar közéletben férfiak, akik jól emlékeznek
arras amikor K á r o l y i Mihály előszobájában
üldögélt, emlékeznek ellenforradalmi tevékenységére, amelyet a Sacher-szálló környékén kifejtett. Emlékeznek azokra a tanácskozásokra, amelyeket Siófokon folytatott. Emlékeznek Bethlen István gróf volt miniszterelnökkel szemben tanusitott magatartására
is.
A z a véleménye, hogy a budai és mostani beszédével kapcsolatban sem a magyar nemzetnek,, sem pedig a Habsburg-háznak nem használt.
F a r k a s István végül indítványozta, Hogy
a költségvetés tárgyalását a Ház ne délután 4
órakor, hanem délelőtt tö órakor kezdje meg.
A többség az elnök indítványát fogadta el. A z
ülés 6 órakor ért véget.

A gyermek élete
Dr. Imre Sándor előadása a Dolgozó Nők
ankétján
(A Délmagyarország munkatársától.) A Dolgozó Fők Csoportja a nevelői gondolkodás elmélyítése érdekében érdekes ankétet rendez. A
háromnapos ankét nénteketi este kezdődött a kereskedelmi és iparkamara dísztermébe.! dr. Imre
Sándor egyel írni tanár értékes
előadásával,
"melyeket Kárászné Szivessy Mária megnyitó
beszéde vezetett be. Imire professzor előadásában rámutatott arra. hogy mennyire
kettőssé
vilik a gyermek élete az iskolábalépés pillanatától fogva. Vázolta ennek a kettős éleinek a
gyermekre való hatását, következményeit, majd
felhívta a szülők 'és az iskolai nevelők figyelmét
azokra a kötelezettsegekre, amelyek a gyermek
eme helyzetéből reájuk hárulnak. Előadásával,
amelynek középponti gondolata a gyermek javának, Igazi érdekelnek szamelőtt tartása volt,
kijelölte az ankét feladatát ós irányt szabott a
'ésőbbi megbeszélések számára.
Az <'rtékes előadásért a nagyszámú halgatóság nevében Kárászné ozlvassy Mária mondott
köszönetet Bejelentette, hogy szombaton este
7 órakor Pogány Margit, dr. Firbás Oszkár és
V"Z6 Károly folytatják az ankét előadásait.

Élénk tempóban megkezdődön a Tiszán
a hajóforgalom
Gabonát szállítanak német, bajor, osztrák és francia uszályok
(A Bélmagyarország munkatársától.) A Tisza a miit év nyarán rekordforgailniat bonyolított le, ami szükségessé tette a szegedi kereskedelmi kikötő kibővitéjírt. A város a révkapitánysággal beosztotta a kereskedelmi kikötő
uj szakaszát. A nyári fürdőket, csónakházakat és
kikötőálloimásokat a partszakasz egész
hoszszában összébbvonták és ig-7 közel 300 méteres
hosszúságban bővült a kereskedelmi
kikötő.
Előrelátható, hogy az idén még nagyobb uszályforgalom lesz a Tiszán, mint a mult eszitendő
folyamán, amikor is 4000 vagon forgalmat bonyolítottak le.
Az intenzív uszályforgakm pár nappal ezelőtt már megkezdődött. Érdekes körülmény,
hogy legelőször az idén egy bajor uszály jött
falfelé a Tiszád Szegedre, horogkeresztes zászló
alatt 'A bajor hajó aarabárut hozott Szegedre
éc innen 28 va?on guibjinát — rozsot és kukoricái — szállított Bnailáta. Azóta nap-nap után
több külföldi uszályhajó érkezését jelzik Szegedre, a héten két osztrák, egy német és egy
frrrvria haíó rakodott a Tnzán. búzát, rozsot.

''rpat és kukoricát szálíitottak külföldre. M e m ző a tavaszi uszályforgalom nagy méretére,,
bogy már most is, naponkint 40—50 vagon gabonát rakodnak be Szegeden az uszályokba. Tavaly csak májusban vette kezdetét a forgalom,
jóval kiyeibb mértékben, mint most, az idén
három héttel több kezdődött a rakodás.
Egyelőre Szegedről csak az exportálás jelentős, a gabonát a környékbeli városokból és
községekből vasúton szállítják ide, itt átrakják
az uszá'yokba, amelyeknek legközelebbi állomásuk: Bral'a. A tengeri kikötőben ismét átrakják a gabonát tengeri gőzösökre és tovább
expediálják Hollandiába, Franciaországba. Rövidesen Szegedről többszáz vagon gabonát Bécsbe szállítanak, a magyar—osztrák
gazdasági
megegyezés erediményeképen. Meglehetős kerülő és hosszadalmas ut ez, de még igy is ki fizetőbb, mint a vasúti fuvarozás. Az idén megismétlik a dohány exportálását is, tavaly nyáron
a • szegedi kikötőből többszáz métermázsa dohányt szállítottak Hollandiába.
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Budapesti Nemzetközi Vásár
50°jo-os utazási kedvezménye

UJazásl Igazolvány a vásár képviseleteinél és a Menetjegyirodában kapható.

fi Máv. leirata
a Kereskedők Szövetségéhez
a harmadik gyorsvonafpár
megszüntetéséről
(A Délmagyarország munkatársától.) 'Jelemtettük, hogy a Szegedi Kereskedők Szövetsége
az elmúlt napokban felterjesztéssel fordult a
Máv. igazgatóságához és a felterjesztésben szóvá tette a megszüifteitett harmadik gyorsvonatpár ügyét. A Máv. igazgatósága a szövetség felterjesztésére a következő leirattal válaszolt a
szövetségnek:
„ A z államháztartás minden ágazatában szigorúan megkövetelt takarékosság, valamint az
államvasutak súlyos pénzügyi helyzete a menetrendi kere* racionalizálásét is szükségessé
tette, aminek egyetlen célravezető alapelve csak
az lehet, hogy az utasforgalom nagysága és a
saamétlyszállitóvouatok mennyisége összhangba
hozassék. Ennek folyamányaképen a budapest—
szegedi fővonalon is a három gyorsvonatpár
közlekedtetése helyett a két
gyorsvonatpáros
rendszerre térünk át.
A két gyorsvonatpár menetrendje a következő lesz; Szegedről indul 6 óra 28 perckor, Budapestre érkezik 9 óra 45 perckor, Szegedről
indul 17 óra 50 perckor, Budapestire érkezik 21
óra 12 perckor. Budapestről indul 7 óra 50 perckor, Szegedre érkeznk t l óra 09 perckor, Budapestről indul 16 óra 30 perckor, Szegedre érkezik 19 óra 49 perckor.
A
gyorsvonatok menetrendjének megállapításánál, mint a fenti adatok is mutatják. —
mondja tovább a hivatalos leirat —. a legfontosab igények kielégítése volt a
főirányelv;
vagyis az, hogy Szeged Budapestet. Budapest
pedig Szegedet egy nap alatt kellő tartózkodási
idő mellett megjárhassa. A Szegedről 15 óra 33
perckor induló gyorsvonatot ennél a rendszernél
azért nem tarthatjuk fenn, mivel egyrészt az a
Budapestről Szegedre naponta tömegesen íeutazókra nézve, akik 11 óra 9 perckor érkeznek
oda, tulkorai lenne, másrészt mivel a 17 óra 50
perces indulás mellett lehetővé válik az, hogy
szóbanlévő gyorsvonatot Ceglédtől Budapestig
a Debrecen *elől érkező gyorsvonattal egyesítve közlekedjék, ami igen jelentékeny üzemi
költségmegtakarítást jelent. De a gyorsvonat
fekvésének megállapításánál fenntíeken felül az
sem volt figy-'men k!v"l hagyható, hogy ez a
Budapestről 16 ira ~0 perckor induló gyorsvonattal Kiskunfélegyházán találkozzék, mert igy
a- onnan elágazó vonalakon is kevesebb vonattál elégíthetők ki a csatlakozási igények. En-
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nélfogva sajnálatunkra a 15 óra 33 perckor induló gyorsvonat közlekedését nem tarthatjuk
fenrL
»
A forgalmi tóasirláTy vezetője: Bánhegyi s. k.
miniszteri osztálytanácsos."

Vakmerő trükkel dolgozó
szélhámos éldiákokat
fogott el a rendőrség
(A Délmagyarország munkatársától.) A rendőrségre az utóbbi napokbam több feljelentés érkezett be úgynevezett tarhdsok ellen, akik jól sikerült trükkel rzélhámosbodtak a városban.
Napok óta fiatal embeirek járják a. várost, bekopognak minden lakásba és átadnak egy nyomtatott kartonlapot, amelyben a következő szöveg olvasható:
„Főiskolai hallgató, árva fia vagyok, elhelyezkedni és tanulmányi költségeimet más módon
előteremtem nem tudom, kérek mindenkit, akihez fordulok: szíveskedjenek e lapot legalább
20 fillérért megváltam. Az arcomról
könnyet
törő1 le és nélkülözésteljes diáksorsomon enyhít."
A kartonlap neim tévesztette el a hatást. Hullotak a 20 fillérek a „diákok" tarsolyába. Baj
nem is lett volna, ha sok helyen nem veszik
észre, hogy a diákok távozásával egyidejűleg
a szobákból, élőszobákból is eltűnik valami. A
károsuljak feljelentést tettek, a rendőrség megindította a nyomozást. A detektívek mindenekelőtt azt álanitották meg, hogy a fiatalemberek'
valósággal elárasztották a várost. Lépten-nyomon fehér kartonokat találtak, jeléül annak, hogy
a ,,diákok" egyetlen helyet sem hagytak ki.
Pénteken azután megtalálták a „diákokat". 'Ja;
vában tarháltak, amikor szembetalálták magukat
a detektívekkel.
A rendőrségen kiderült, Hogy a két elfogott
fiatalember: a"20 éves 'Czíttik Mihály és a 21
éves Dénes József sohasem volt diák, illetve
nem volt főiskolás. Az első egy szegvári utazó,
a második pedig egy martonosl illetőségű mázólósegéő. Kihallgatásuk során beismerő vallomást tettek. Elmondották, hogy ezt a trükköt
nem ők eszelték ki, hianem Pesten
hallották.
Ezt a módszert ujabban gyakorolják
a pesti
„vagányok" vidéki városokban.
Elhatároztak,
hogy önállósitiák magukat. Szegedet szemelték
k5 erre a célra.
Bevallották azt is, hogy nemcsak ketten varinak. Többedmagukkal dolgoztak, de a társaiK
hollétéről nem tudnak. A rendőrség Czilliket és
Dénesit őrizetbe vette.
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szabadtéri játékok
a legvonzóbb érdekességei lesznek
a szegedi nyárnak64
Pálfy polgármesterhelyettes állásfoglalása a „Szegedi Hét4*
külön megrendezése ellen
(A Délmagyarország munkatársától.) Szeged
közigazgatási életébein végire egyre nagyobb
szeieo jut az idegenforgalom kérdésének. Külön Idegenforgalmi hivatal működik, igaz, hogy
keneteit egyre szűkebbre szabják. Legutóbb
történt, hogy a belügyminiszter minimálisra redukálta az idegenforgalmi célokra előirányzott
költségvetési összeget, amelyből olyan keveset
kagyof meg, hogy az a legkisebb méreti! propaganda költségeire sem elég. Igaz az is, hogv
iz idegenforgalmi hivatalnak, amely igen kiteríedt levelezést folytat, nincs írógépe. Néhány nat>ig köiosöngénet használt, de ezit is visszavették. A leveleket igy vagy — kézzel irják, vag"
pedig végigkutatják a városi hivatalokat és ott
írjáik le a leveleket, ahol éppen találnak egy
r-ibad írógépet
Az Idegenforgalmi Hivatalra ezen a nyáiron
sok feladat vár. Sok munkát jelent a nyárra
tervezeti: program előkészítésének adminisztrálása. Egy hónap múlva kezdődik meg az V. Ipari
Vásár, amelyet az ipartestület rendez ugyan
külön. adminisztrációval, de elég munkát hárít
a város idegeníorgalmi hivatalára is, mert a vidéki, vagy külföldi látogatók elhelyezéséről az
idegenforgalmi Hivatalnak keli gondoskodnia.
A „Szegedi Hét" gondjiai valószínűleg az idén
elmaradnak. Dr. Pálfy József polgármesterhelyettes
a leghatározottabban áttést foglalt a
külön ,,Szegedi Hét" megrendezése ellen.

Frről a kérdésről a következőket mondotta:'
— A mult évben rendezett „Szegedi Hét*
et ediménye késztet arra, hogy állást foglaljak
a? idén egy külön ,.Szegedi Hét" megrendezése
elen. A Szegedi Hét igen szén, igen tetszetős
jelszó volt, a rendezőség tagjai nagy lelkesedéssel és agilitással végezték el hatalmas munkájukat. de bizony — sajnos — az eredmény
nem állt, mert — kiküszöbölhetetlen fizikai
okok miatt nem is állhatott — arányban a végzett óriási munkával. Az idén nem szabad külön megrendezni a Szegedi Hetet. Ha egyáltalán
gondolna valaki a hé+ megrendezésére, azt
csak az augusztusi szabadtéri iátékok
hetében
szabad megrendezni, akkor §s ugy, hogy
a
hangsúly a szabadtéri játékokon legyen. Én.
mint város, a külön Szegedi Hetet semmi esetre
sem támogatom. Még elképzelni sem lebet, hogy
a májusi ipari vásár után néhány héttel a Szegedi Hét keretében ajabb ioari vásár legyen
Szegeden. Ennek ;etv jelentősége, sem értelme
nem lenne. Azután pedig, néhány hét múlva, jönnének a szabadtéri játékok, amelyeknek rendezésébe ugyan hivatalosan nem folyik be a város. de amelyek
kétségtelenül a legvonzóbb érdekességei lesznek a szegedi nyárnak.
Igy minden külön akció csak a lehetőségek ká-

I ros eiforgácsolását jelentené.

Az Ítélőtábla szombaton hirdet ítéletet
a halálraítélt szegvári rablógyilkosok
ügyében
(A Détmagyarország munkatársától.) A szegedi ítélőtábla Kovrfes-tanácsa pénteken reggel
kezdte meg a két szegvári rablógyilkos: Juhász
József és Nagy Imre bünügyének főtárgyalását.
A két'fiatal napszámos hónapokkal ezelőtt elhatározta, hogy meggyilkolja a szegvári Hérányházaspárt, akiknek jól menetelü kocsmájuk volt.
A rablást azért határozták el, mert egyikük esküvő előtt állott és ehhez pénzre lett volna szüksége. Társa vállalkozott, hogy segítségére lesz
a dologban. Egyik este felkeresték Hérányékat.
fppen zárás előtt érkeztek, a kocsmáros azonban kiszolgálta őket. amiig iddogáltak, kiszemelték a baltát, ami ott feküldt a fal mellett. Több
félliter bort megittak, amikor azután fizetésre
szólította fel őket Hérány Ferenc, adott jelre
felugrottak és megtámadták őket. Először a
kocsmárost, majd pedig feleségét ütötték le.
de a sérülések nem voltak olyan súlyosak, hogv
az áldozatok halálát idézték volna elő. A kocsirosék többizben eszméletre tértek és védekeztek. Élet-halál harc folyt a négy ember között,
több, mint másfélórán zeresztiil. Végül is Hérsnyné a sok baltacsapás következtében kiszenvedett és ugy látszott, bogy a férj is meghalt. A
gyilkosok ekkor átszaladtak a szomszédos füszeriizletbe és gyufát vettek, hogy a rablást is
keresztül tudják vinni. Amikor visszatértek, észrevették, hogy Hérány még él és igyekszik feltárászkodra. Juhász 's:nét elővette a baltát és
több csapást mért a szerencsétlen emberre. Hérrnyban még volt annyi erő. hogy több helyiségen keresztül szaladva az iccára menjen. Ott
azonban utolérték a gyilkosok és leteperték. Juhász feiére húzta a bekecsét és a szívósan védekező, hata'mas embert megfojtotta.
A két gyilkos
napokig bujkált a csendőrök elől. Nagy Imire
többször öngvilkos akart lenni, de ereje nem
volt hozzá, végül önként jelentkezett. Juhász
azonban megszökött, két nap múlva fogtak e.
Csanádimegyében a csendőrök.
Az ügyészség mind a két legényt előre meg-

fontolt szándékkal elkövetett emberölés bűntettével vádolta. A törvényszéki főtárgyaláson a
vádlottak beismerő vallomást tettek, de igyekeztek egymásra tolni a kezdeményező szerepét és tagadták az előre megfontolt szándékot.
Juhász védője, Czibula Antal becsatolt több
olyan levelet, amelyet Nagy Imre irt a fogságban Juhásznak. Ezekben a levelekben állítólag
elismeri hogy ő volt a kezdeményező, de igyekszik rábeszélni Juhászt, hogy vállalja magára a
dolgot és ha ő kiszabadul, ezt a jóságát meghálálja neki.
A biróság mind a két vádlott bűnösségét megállapította. azzal, bogy az értelmi szerző Maidonképen Nagy Imre volt és mind a két vádlottat
kötéláltali halálra itélte,
Az Ítélőtábla pénteki tárgyalása jórészt az
iratok ismertetésével telt el. Az előadóbiró előadása nyomán megelevenedtek a borzalmas bűncselekménynek a részletei. Az iratok ismertetésének befejezése után Czibula Antal bizonyi*áskiegészitést kért. ugyanazokat terjesztette
elő, amiket a törvényszék annakidején elutasított. Dr. Reich Zoltán a bizonyitáskiegészités
kpncsán tanút elentett be arra. hogv a börtönbeli leveleket Juhász kérésére irta Nagy Imre.
Kérte egy volt foeolv '^hallgatását, kérte ezenkívül. hogy Írásszakértő vizsgálja meg a leveleket. mert szerinte Juhász meghamisította a
levelek eredeti szövegét és igy azok tartalma
sokkal terhelőbb, mint volt eredetileg.
A tábla az előterjesztéseket elutasította.
Az elnök ezután beielentette. hogy az Ítélőtábla szükségét látia annak, hogy a két vádlotthoz kérdéseket intézzen. Az elnök főleg az áldozatok testén talált
szúrt sebek keletkezését
tartatta. A vádlottak azt állították, hogy ezekről ser.imit sem tudnak. Nagy kijelentette, hogy
ő nem szúrta meg egyik áldozatát sem, mert
nála nem vol< kés.
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Az iratokból megállapították, hogy amikor a
gyilkosságot felfedezték, Hérányné véres fehérneműit egy széken találták. Az elnök azt firtatta hogy ezek a febérniemüdarabok hogyan
kerültek le az áldozatról, de a két vádlott errenézve sem tudott felvilágosítást adni.
Dr. Zobay Ferenc főügyészhelyettes kérte a
hogy egyrendbeJi rablás büntette helyett
kétrendbeli rablás bűntettében állapítsák meg a
vádlottak bűnösségéit, egyebekben az elsőfokú
biróság ítéletének helybenhagyását kérte.
A védők a háláibüntetés ellen szólaltak fel,
Reich Zoltáin még a minősítés kérdését is
vitatta.
Az elnök a perbeszédek elhangzása után közölte, hogy :. tábla szombaton délelőtt hirdeti
k' me*ét.
Pénteken

ellenőrizhetetlen

hirek

keltek szárnyra

dr. Wolf Ferenc tisztifŐorvos
állítólagos ázsiai
haláláról
k

A

hirek forrását nem
megállapítani

lehetett

(A Délmagyar ország munkatársától.) Pénteken a délelőtti órákban futótűzként terjedt el
a városban a hir, hogy dr. Wolf Ferenc, Szeged tiszti főorvosa, aki hónapok óta külföldön
tartózkodik, Indiában meghalt. A tragikus hir
abban a formában indult el körútjára — hogy
honnan, azt c legszorosabb 'mtatás ellenére sem
sikerült eddig megállapítani —, hogy valaki
táviratot kapott Schermann Kálmántól, a szeget
di Tisza-száVó volt bérlőiétől, aki együtt in*
dirit el dr. WoV Ferenccel a nagy útra és ez
a szűkszavú távirat közölte volna a tiszti fő*
orvos tragédiájának hirét.
A legnagyobb megdöbbenést a hir a városa
házán keltette és azonnal ,,legirtdult a nyomo*
zás a hir forrásának felderítése céljából. Nagy>
nehezen annyit sikerült megállapítani, hogy a
városházára egy rendőrségi tisztviselő vitte el
a távirat hirét a városi adóhivatalból, ahol ct
kora reggeli órákban értesült róla. Azt azon*
uan, hogy kitől, már nem sikerült
megállapítani.
A főispáni hivatalból a déti órákban Scher*
mann Kálmán buaapesti lakását is felhívták te*
lefonon. de kiderült, hogy Schermanné már eU
utazott Budapestről Amerika felé. mert a hatal*
mas utiprogram szerint ott fog találkozni
a
Csendem óceánon átkelő társasággal.
A hírnek, amely semmiképen sem nyert meg*i
erősítést, előzm^nvei vannak. Mintegy két héU
tel ezelőtt ár. Wolf Ferenc valahonnan az in*
diail óceánról levelet irt dr. .4cs Sándor tiszti
orosnak, akivel közölte, hogy útközben sulyo*
sar. megbetegedett. A hajóorvos tüdőtrüyogot állapított meg és sürgős műtétet ajánlott. Wolf
Ferenc ugv határozott, hogv Japánba szállít*
tatja magát, ahol kiváló orvosok vannak és valamelvik ianán kórházban, vagv klinikán veti
alá magát a műtétnek, ha a hajóorvos diagnózisa helyesnek bizonyul. \rra kérte dr. Acs
cárdort.
hogy betegségére való tekintettel kérje szabadságának további három hónappal való
meghosszabbítását.
Az esti órákba" olyan formában keringett a
hir Szegeden, hogy dr. Wolf Ferenc Tokióban
halt meg. De hotrv honnan került forgalomba a
hir, milyen forrás yáplália, az felderítetlen maradt.
B E L V Á R O S I
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A budapesti Kamara nagyhatású mfisora:

Bakfisasszony
Remek vígjáték Paul Hörbiger és Jenny Jugó
főszereplésével.
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Vakmerő kasszafurás
a Szeged-Csanádi Vasút
makói pénztárhelyiségében
64 Délmagyarorszdg makói tudósítóidtól.) A
makói vakmerő betöréseknek ós kasszafurásoknak sorozata uj esettel szaporodott Az elmúlt éjszaka a Szeged-Csanádi Vasút Csokonai-uccai palotájában a pénztárhelyiségben lévő
Wertheim-kasszát fúrták meg ismeretlen tettesek, akiknek módszere teljesen azonos volt az
Ag-árla makói fiókjánál a mult évben elkövetett
kiderítetlen kasszafurásnál követett eljárással.
Péntek reggel 7 órakor a Szeged-Csanádi
Vasút palotájának házmestere, aki takarítani
ment a második emeleten lévő hivatali helyiségekbe, meglepetve látta, hogy a forgalmi osztály
előszobájába vezető üvegajtó nyitva van. Mikor
belépett az első helyiségbe, amelyben a pénztár
van, megdöbbenve látta, hogy a
Wertheimszrkrény oldalán hatalmas luk látszik.
Azonnal értesítette a hivatalfőnöket, kiszállott a helyszínre a rendőri bizottság A betörők
a kasszába rózsafurás alkalmazásával hatoltak
be. Mivel az előbbi napon nagyobb kifizetés
történt, a betörők csak kevés pénzt találtak a
kasszában, mindössze 326 pengőt és 217 leit. A
rendőrség széleskörű nyomozást indított a. betörők kézrekeritésért.

Asz olvasó rovata
Inségmunka a városi kertészeinél
Tisztelt Szerkesztő ur! Kérjük az alábbi levelünk közreadását A város ujszegedi kertészetében dolgozom több társammal együtt az ínségmunkán. Már régebb idő ót? az volt a szokás,
hogy az inségmunkások délben osak félórai szünetet tartottak és délután fél 4 órakor hagyták
abba a munkát. Kedden is félórai ebédpiihenŐt
tartottunk és amikor féd 4 órakor beakartuk fejezni a munkánkat, az egyik felügyelő nekünk
támadt durván megsértett bennünket és arra
akart kényszeríteni, hogy 4 óráig dolgozzunk.
Mi enre nem akartunk vállalkozni, mivel tanúsítani tudtuk, hogy mint rendesen, kedden is,
félórai ebédpihenőt tartottunk, tehát föl 4 órakor
abbahagytuk a munkát. Reggel 7 órától, délután fél 4 óráig napi 1 pengő 50 fillérért, vagy
mások a népkonyhai ebédkosztért, azt hiszem
eleget dolgoznak. Szerdán reggel ujabb meglepetés ért bennünket a kertészeti telepen. Amikor ugyanis 7 óra előtt munkába akartunk lépni; a felügyelő közölte velünk, hogy nem dolgozhatunk. Nem is állított munkába, pedig járt
voüna még többnapi munkaalkalom részünkre.
Soraink közlését köszönve, vagyunk tiszteleti d : (Aláírás.)
Az inségmunkások" panaszával kapcsolatban
fíamel Dezső városi főkertész kijelentette, hogy
a telepen a tegnapi napig az inségmunkások
télórai ebédszünetet tartottak és tél 4 órakor
hagyták abba a munkát, a rendes munkások
pedig egyórai ebédszünet után, délután 4 óráig
dolgoznak.
— Ez a megkülönböztetés sokszor zavart
keltett a beosztásban — mondotta a főkertész
—, ezért rendeltük el, hogy mindenki egységesen egyórai ebédpihenőt tartson és 4 óráig dolgozzon. Eddig többszáz inségmunkás dolgozott
a telepen, reájuk való tekintettel engedtük meg,
hogy félórával előbb hagyják abba a munkát.
Most már csak 80—90 inségmunkás dolgozik és
ők alkalmazkodhatnak az állandó munkásokhoz,
mart a különféle beosztások zavart okoztak. Gorombáskodáshoz nem volt joga a felügyelőnek,
én azonban ugy tudom, hogy az inségmunkások
előbb őt sértették meg.
Arranézve, i:ogy szerdán nem dolgozhattak ai
inségmunkások egy csoportja, a főkertész kijelentette. hogy a munkából való kiállításról nincs
tudomása.
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A dorozsmai főbíró pere
a képviselőtestületi tag ellen
(A Délmagyarország munkaársától.) Dorozsma főbírája, Rácz Rudolf feljelentést tett becsületsértés miatt Zádori Károly földműves,
képviselőtestületi tag ellen, mert Zádori az egyik
rendkívüli közgyűlésen a következőket mondotta neki:
»» Főbiró ur két évvel ezelőtt kereste a becsületét, de most kijelentem, hogy én előttem
nincs becsülete."
A per előzménye egy rendkívüli képviselőtestületi ülés volt, amelyen Rácz főbiró elnökölt.
A napirend előtt Zádori kért felszólalásra engedélyt, de az elnök a felszólalást a szabályokra
hivatkozva, nem engedélyezte, a közgyűlés
azonban megadta a felszólalás jogát. Zádori
ekkor előadta, hogy a főbiró az öreghegyi ingatlan eladása körül nem járt el kellő körültekintéssel és az ő mulasztása volt, hogy az első
árverés nem volt kellőképen közhírré téve. Kifogásolta. hogy a főbíró is vásárolt ezekből
a földekből. A főbiró ellen bizalmatlansági indítványt terjesztett elő, majd több interpellációt
mondott el. Megkérdezte, hogy a nemzeti egység pártja, amelyik a ménteleol községi házban
kapott helyiséget, mennyi haszonbért fizet?

Előadta, bogy tudomása szerint ugyanebben az
épületben egy fonó-szövő műhely is van, amelynek a főbiró a finanszírozója és ott is nyerészkedik.
Az interpellációkra az "nök megadta a választ. Az ingatlanokra nézve slőadta. hogy nem
• <->ímlt a földekből, hanem a megbízottja;
a nemzeti egység pártja hivatalos helyiségének
haszonbérét még nem állapították meg; a szövőüzemre nézve pedig elmondotta, hogy az áll:.mi gépekkel dolgozó háziipari alakulat, amelyet jószívűségből, saját pénzén finanszírozott
azért, nehogy tőkehiány miatt a gépeket dvegyék Dorozsmáitól és Szegednek adják. Ezekután tette nng Zádori az inkriminált kifejezést.
A pénteki tárgyaláson, tmely dr. Lázár Ferenc járásbiró előtt folyt le. Zádori jogos magánérdek és közérdek megóvása cimén kérte a
valóság bizonyításának elrendelését. Előadta,
h?gy a főbíró ellen ezekről az ügyekből kifolyólag fegyelmi feljelentést tett. A biróság ugy
határozott hogy az iratokat a fennforogni látszó felhatalmazásra üldözendő rágalmazás vétsége miatt átteszi az ügyészségre. Zádori ügyében igy az ügyészségi dönt

Gera Valéria-János és — felesége
viharos pereskedése a szomszédasszonnyal
(A Délmagyarország munkatársától.) Körülbelül két évvel ezelőtt a szegedi sebészeti klinikán
dr. V i d á k o v i c s Kamill sebészprofesszor ritka műtétet hajtott végre G e r a Valéria 36 éves
kisteleki hajadonon. Gera Valér a műtét után szoknya helyett nadrágban járt éa bajuszt növesztett.
Visszament Kistelekre, ahol nagy csodálkozással
fogadták. Valéria helyett felvette a János nevet
és azóta férfi-módon él: szőlőt művel, napszámba
jár, egy darabig alkalmazottja volt a kisteleki temetkezési vállalatnak.
Gera Valéria-János élete a műtét után nem valami rózsás Kisteleken. Egyre-másra gyűlik meg
a baja a szomszédokkal, akik osuf-szavakat kiáltoznak utána. De nemcsak neki van sok baja a
szomszédokkal, hanem a — feleségének is, mert
Gera János nemrégiben megnősült és egy pesti
nőt vett feleségül. Legutóbb ketten tettek feljelentést K a r a k á s Ferenc nevű szomszédjuk ellen, aki mindkettőjüknek, több ízben is megszégyenítő szavakat kiáltozott.
Az ügyet pénteken tárgyalta dr. L á z á r Ferenc járásbiró. Geráék két tanút hoztak állításaik
igazolására, azonban Karakásné nem tagadott
semmit. De előadta, hogy Geráék az oka mindennek, mert ők azok, akik neki nem hagytak békét.
Vallomást tett Gera János is. Kistermetű, szökés emberke, ritka bajusszal az orra alatt, öltözéke egyszerű vászon munkásruha, fekete, zsiros
kalap, melyet idegesen forgatott a kezében. Elmondotta, hogy ő soha se bántja Karakásnét annál inkább nem, mert egész nap nincs odahaza.
A tárgyalás izgatott hangon zajlott K a r a k á s n é állandóan közbekiabált, szidta a sértetteket, a tanukat, akik szinte lázasan vallottak ellene. A biró alig győzte rendreutasitani.
G e r á n é ellentéte férjének: magas, szikár,
szinte férfias megjelenés. Elegáns, kissé kopott
sötétkék kosztümöt, kacér kis kalapot viselt. Lábán sötétesszürke selyemharisnya feszült, ö sem
maradt adósa Karakásnénak.
— Ugyanazokat kiabálta nekem is, mint neki,
— mutatott rá Gera Jánosra.
Elmondotta, hogy valamikor a íilmszszakmában működött, 12 esztendeig dolgozott egy filmirodában.
A hölgy a filmszakmából ezután elmondotta,
hogy Karakásné a legképtelenebb dolgokat kiabálja rá, telekitérinek mondja őt és mindenképen
igyekszik kellemetlenkedni neki.
A vádlott ezzel szemben azt panaszolta, hogy a
gyermekeit folyton üldözi a „kis ember". Ezért a
férje meg is akarta verni, kár, hogy nem tette
meg, lehet, hogy később majd mégis megteszi.

—. A biróság elé vigye a panaszát —, felelte
a kisember.

— Hiszen ha volna tanú! De nincs tanúm, 4»
nem fogadtam, mint ti!
G e r a Jánosné azt panaszolta még, hogy a vádlott őt bottal meg akarta verni, kénytelen volt a
támadás ellen az ásóval védekezni.
A biróság kétrendbeli becsületsértés vétségében mondotta ki bűnösnek a vádlottat és 40 pengő
pénzbüntetésre itélte, az Ítélet végrehajtását ellenben próbaidőre felfüggesztette. Kötelezte a vádlottat a költségek megfizetésére is. A biróság az
Ítélet indokolásában megállapította, hogy a szomszédok a titkaikat elárulták egymásnak és ezzel a
vádlott visszaélt és kikiabálta a dolgot.
— A költségeket behajtják magán! — figyelmeztette a biró az elitéltet.
— Rajtam? Ez az egy szoknyán^ van, ez se az
enyém! — felelte. Az egész vagyonom. Férjem 'és
a három gyermekem...

Gömbös a kormányzónál
Budapest, április 20. G ö m b ö s Gyula miniszterelnök pénteken délelőtt kihallgatáson
jelent meg a kormányzónál. Politikai és kormányzati ügyekről tett jelentést és tájékoztatta
a kormányzót az általános politikai helyzetről.
A miniszterelnök után K á n y a Kálmán külügyminiszter tett hasonló természetű jelentést.

Megbüntetik
ha május l - i g nem szerelteti át antennáját a legújabb rendelet szerint

Telefonáljon még ma
Ifarkovies Szilárd cégnek
aki olcsón és szakszerilen végzi az átszerelést. Tisza Lajos körút 44, Telefon 30-20

gomüiuuazasi s s s s s lepiunget
kitüntetett szabászattal csak Gr. Apponyl (Iskola) u. 27
sz.. alatt készítenek.
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OTI-kihágás után
hamistanuzási per
(A Délmagvar ország munkatársától. Bonyolult hamistanuzási ügy került pénteken a szegedi törvényszék fellebbviteli tanáo-a elé. A z
ügy egy OTI-kihágás miatt keletkezett a mult
év folyamán. Mindszenten. A Mindszenti Hitelszövetkezetnél -gyik -.aoon megjelent Berényi
Lajos OTI-tisztviselő és Baksay Illés igazgatótól
a könyveket kérte. Baksay ellenszegült és állítólag a következőket mondotta: „Ez az OTI a
világ legpiszkosabb intézménye".

0

Berényi jelentette a dolgot az igazgatóságnak, mire a központ rágalmazás miatt feljelentette Baksayt. A tárgyalásra beidéztek négy
tanút, akik a veszekedésnél jelen voltak, a tanuk
azonban kijelentették, Ihogy a rágalmazó kifejezést nem hallották, mire a biróság Baksayt
felmentette. Ezekután a szövetkezeti igazgató
jelentette fel Berényi Lajost hatóság előtti rágalmazásért, Ennek az ügynek a birói tárgyalása
[ lőtt váratlan fordulat történi
Az alapperben tanusikodók: Kovalik József 'és
Gémes Margit szövetkezeti tisztviselők, Nagy
Gyula és Orosz Mihály bejelentették, htogy a
Paksay-ügyben, az igazgató felkérésére hamiran vallották, mert az igazgató az OTI-ra sérelmes kijelentést tényleg megtette. Ezek után
ismét Baksay Illés ellen indult meg a bűnvádi
eljárás, most már hamis tamizásra váló rábírás
vétsége miatt, de a bíróság elé került a négy hamisan valló tana is, akik önmagukat jelentették
fel.
Baksay az elsőfokú biróság eáött tagadta,
hogy ő utasította volna a tanukat hamistanu-

Liszt-, fűszer-, termény-

szükségletét legolosóbban házhor szállítva beszerezheti

K e r t é s z liszt-, fiiszeriizletben

Mikszáth K u. 4 Tel. 32 - 36.

PigyaUan a cégre!

zá'sra. Előadta, hogy a szövetkezetet otthagyta,
mert ellene állandóan áskálódtak 4s ez az ügy
is harag müve. A vádlott társai eflenben fenntartották, hogy hamisan vallottak, még pedig
azért, mert féltek, tartottak tőle. Nagynak és
Orosznak kölcsöne volt a szövetkezetnél és
attól tartottak, hogy azt felmondják, ha neim
vallanak. A második perben már nem akartak
i'mét hamistanuzási elkövetnd, ezért inkább jelentették a dolgot, egyébként is Baksay azóta
megvált a szövetkezettől és igy nem kellett
tőle többé tartaiiok.
A járásbíróság Baksay igazgatót háromhónapi fogházra ítélte, a négy tanút ellenben felmentette, mert a feljelentés előtt, önként visszavonták a vallomásukat
A pénteki fellebbviteli tárgyaláson dr. Wilheim Lajos védő kérte Baksay felmentését, mert
nyilvánvaló, hogy a tarhelőtanuk egytől-egyig
haragosai a vádlottnak. A biróság az elsőfokú
Ítéletet helybenhagyta. Az Ügy végső fokon a
tábla elé kerül.

„Tótkomlós! Ilsst a regjobb!"

Pályázati hirdetmény
Jelmondatunkat
leutánoztak,
tehát nj, rövid jelmondatot kereeünfe, mely
a híres tótkomlóst liszt kiválóságát, elsőrendű minőségét tömören és kifejezően érvényre juttatja. Lisztünk versenyen felül
áll, szükségünk van arra. hogy azt más
lisztektől megkülönböztessék. Tehát kedves
fogyasztóinkhoz fordulunk ötletért. Értékes
dijakat tűztünk ki a pályázatokra. Lesz első, második, harmadik dij és harmine további dij. P á l y á z a t i h a t á r i d ő f o l y ó é v i m á j n s 31. Egyelőre gondoskodjék mindenki, (érdemes), de ne küldjön be
semmit. D i j k i t ü z é s e k e t s z o m b a t o n
közöljük !

Piaci statárium
az ítélet végrehajtásának felfüggesztésével
( A Délmagyarország munkatársától.) 'A Szé- azonnali hatállyal, tehát az esetleges fellebbezésre való tekintet nélkül rögtön végrehajtandó éfi
chenyi-tér átalakításával kapcsolatban — mint Ismár a legközelebbi piacnapon, szombaton kötelemeretes — szükségessé vált a téren elhelyezett
sek az árusok a számukra kijelölt uj helyeket elkülönböző piacok átcsoportosítása, aimi meglehefoglalni.
tősen kényes feladat elé állította a város hatóságát. A piaci árusok ugyanis ragaszkodnak megA határozat valóságos forradalmat keltett az érszokott régi helyeikhez és csak a legvégső esetben
dekelt piaci árusok körében. Pénteken délelőtt dr.
hajlandók a helyváltoztatásra. A virágárusokat
B o k o r Pál vezetésével ötven elkeseredett aszmár régebben áttelepítették, mivel az a park-köz,
szonyból álló küldöttség vonult fel a városházára
ahol eredetileg voltak, a pariktükrök összevonása
és igyekezett dr. P á l f y József polgármesterhekövetkeztében megszűnt.
lyettes elé. A polgármesterhelyettes a küldöttség
Most azután statáriális módon kivágta az egész vezetőségét fogadta és dr. Bokor Pál előadásában
hallgatta meg a panaszt. Válaszában kijelentette,
kérdést megoldani az első fokú közigazgatási hahogy a piacok átcsoportosítására föltétlenül szüktóság. Csütörtöki kelettel határozatot hozott, melység van, a határozatot nem vonhatja vissza, de
ben kimondotta, a Széchenyi-téri gyümölcsáruvégrehajtását az érdekeltek fellebbezésének elbísokat és bolgár-kertészeket, akik eddig a virágorálásáig felfüggeszti.
sok uj helyén árusítottak, a Kiss-uccába helyezi
át, azokat, akik eddig a Kiss-uccában árusítottak,
A küldöttség ezt is megnyugvással vette tudokitelepíti a Tisza Lajo3-körutra. Kimondotta a
másul, mert igy időt nyertek az érdekeltek és
közigazgatási hatóság azt is, hogy határozata
megkísérelhetik az illetékesek
„megdolgozását."

TenniSZÜf ők, TeiHliSZlabdákelsőrendii versenyhurozás GLiiCKSIHUL és TSB S S t "

Hirelc
Az i d ő
A Szegedi Meteorologiai Obszervatórium jelenti. Szegeden a hőmérő legmagasabb állása 27.0
C, a legalacsonyabb 13.9 C. A barometer adata
nullfokra és tengerszintre redukálva reggel 762.3
mim, este 762.3 mm. A levegő páratartalma reggel
61, délben 40 százalék. A szél iránya nyugati, erőssége 3—8.
A Meteorologiai Intézet jelenti este 10 órakor.
Időjóslat: Nyugati szél, a meleg nyugat felől csökken, több helyen eső vagy zivatar.

— A Móra Ferenc-emlékbizottság szombaton
délután 6 órakor a városi muzeum irodájában ülést
tart

— A honvédség főparancsnoka Sze«eden. Vitéz K á r p á t h y Kamilló, a honvédség főparancsnoka csütörtök délután Szegedre érkezett. A főparancsnok a Tiszában szállt meg,
szombaton utazik vissza Budapestre.
— Munkanélküli kubikusok

a városházán.

Pénteken délelőtt munkanélküli
kubikusok
küldöttsége jelent meg dr. Pálfy József polgármesternél és elpanaszolta, hogy a szegedi kubikos munkások nagyrésze a munkanélküli tél
után most a főszezonban sem jut munkához. A
küldöttség arra kérte a polgármesterhelyettest,
hogy teremtsen a kubikusok számára valami
munkalehetőséget, mert családjuk a legnagyobb nélkülözések között vergődik. A polgármesterhelyettes megígérte, hogy tárgyalni fog
foglalkoztatásuk ügyében a mérnöki hivatallal.

— Skultéty István táblai tanácselnök halála.
A szegedi Ítélőtábla homlokzatán két fekete
— U j tb. főmérnök. B á r á n y i Tibor főispán
gyászlobogó hirdeti S k u l t é t y István nyupénteki határozatával tiszteletbeli főmérnökké
galmazott táblai tanácselnök halálát. A kiváló
nevezte ki dr. P á 1 f y-B u d i n s z k y Endre váítélőbíró 65 éves korában halt meg Budapesten,
rosi mérnököt. Pálfy-Budinszky 1926 "óta áll a váahová a mult év novemberében nyugalomba
ros szolgálatában és a mérnöki hivatal városrenvonulása után költözött. Skultéty István haládezési osztályában dolgozik.
la megdöbbenést és őszinte részvétet keltett. A
— Kéthlv Anna és Malasits Géza a szociáldekiváló birót igen sokan ismerték
Szegeden,
mokrata párt szombati vacsoráján. A szociálahová 1915-ben helyezték Nagyváradról. Szegedi működését a táblánál kezdte meg. 1921demokrata párt belvárosi pártszervezete szomben nevezték ki az I. számú itélőtanács elnö- baton este 8 órakor az ipartestület vendéglőjékévé. Ebben a minőségben dolgozott a mult év
ben pártvacsorát rendez, amelyen felszólalnak
novemberig, amikor saját kérelmére nyugdíK é t h 1 y Anna és M a l a s i t s Géza országjazták. Távozása veszteséget jelentett a sze- gyűlési képviselők. — A szociáldemokrata párt
gedi igazságszolgáltatásban. Kiváló jogi tuországos nőszervező bizottságának szegedi csodása, széles látóköre, puritánsága, emberismeportja vasárnap délután 4 órakor az ipartestürete a les?jobb birák sorába emelte. Skultéty
let nagytermében Nők Napja ünnepélyt renIstvánt váratlanul érte a halál tegnap délután.
dez, melyen az ünnepi beszédet K é t h l y AnHalálát özvegye és fia, dr. S k u l t é t y István
na országgyűlési képviselő tartja. A műsorban
városi tb. aljegyző gyászolja- Temetése szomszerepelnek a Szegedi Altalános Munkás Dalbaton lesz Budapesten. Hozzátartozói
kőzöl
egylet. a SzMTE mandolin-zenekara, a SzMTE
számosan résztvesznek a temetésen.
éf> a Munkásműkedvelők.

m a p merni! a Vioaü
— Felfüggesztették a Tiszán a halászati tilalmat. Megírta a Délmagyar ország, hogy a szegedi halászok a rossz halászati szezonra való
tekintettel azt kérték a földmüvelésügyi minisztertől, hogy a halászati tilalmi időt, amely
április 20-tól junius l - i g tart —, az idén függessze fel. A miniszter most leiratban értesítette a várost, hogy figyelemmel a hosszantartó
télre és a nehéz gazdasági viszonyokra, az 1934
évi általános halászati tilalmat a Tiszára és a
Holt-Tiszára felfüggeszti.
Elsőrendűi

IcárplíosmunUálc

készítése és javítása, atyl és modern párnázott bátorok, szolid &r
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— Előadás a Kálvinista Körben. „Ének és zene
a református gyülekezeti életben" címmel tartja
A r o k h á t y Béla budapesti református lelkész,
országos nevű zeneszerző és orgonaművész befejező előadását a Kálvinista Kór rendezésében. Az
előadást szombaton délután fél hét órai kezdettel
a református egyház tanácstermében rendezik s
arra ezúton is minden érdeklődőt szeretettel hiv és
vár az elnökség.
— Mészáros Péter három pengője. A kis hatodikosztályos M é s z á r o s Péter részére —, akinek nem volt 3 pengője, hogy résztvehessen iskolájának budapesti kirándulásán —, a már beérkezett hat pengőhöz a pénteki nap folyamán ujabb
ötvenfiliéres adomány érkezett szerkesztőségünkbe. N. N. adományát is rendeltetési helyére juttattuk.

D t L* M K G y A R ö R S Z X G
A z egyesületet tiz pengője. Pénteken délelőtt feljelentést tett a rendőrségen G á l Melinda, az egyik leányegyesület elnöknője ismeretlen egyén ellen. Feljelentésében
előadta,
hogy a délelőtt folyamán felkereste őt egy
íerfi és a következőket adta elő: Nemsokára
megjelenik egy cimtár és a belügyminiszter elrendelte, hogy az egyesületek kötelesek ebbe a
címtárba felvétetni magukat és a cimtárt
megrendelni. A z illető férfi fellépése olyan határozott volt, hogy Gál Melindának eszébe sem
jutott kételkedni. Azonnal kifizette a kért tíz

lelte a rendőrséget. A rendőrségen megállapították, hogy nincs olyan belügyminiszteri rendelet, amely kötelezné az egvesületeket ilyen
cimtár megrendelésére. Valószínű. hogy valamilyen élelmesebb ügynök eszelte ki a trükköt,
hogy könnyebben szorgalmazzon előfizetőket.
A rendőrség megindította a nyomozást.
— U j kanyarós megbetegedés nem történt. A
főorvosi hivatal ielentése szerint néhány nap
óta egvetlen kanyarós megbetegedést sem jelentettek a kerületi tiszti orvosok. Valószínűnek látszik, hogy a járvánv megszűnt.
— Sógornők egymás ellen. Érdekes becsületsértési pert tárgyait pénteken a járásbíróság. Sógornők állottak szemben egymással: H é b e r Mária, mint sértett és ifj. H é b e r Vilmosné, mint
vádlott. A Héber-családban az ifjú Héber házassága miatt ellentétek keletkeztek. Nemrégiben az
após állott szemben a menyével. A fiatal asszony
is feljelentette az apósát, de az is a menyét. Több
tárgyalás után a felek kölcsönösen visszavonták
panaszaikat és igy az eljárás megszűnt. A fiatalasszony akkor azért került a biróság elé, mert
leveleket küldött az öreg Héber ellen a jánoshalmi
Héber rokonainak és ezekben a levelekben megsértette sógornőjét, Héber Máriát is. Az após viszszavonta panaszát, pénteken azonban Héber Mária
ugyanezekért a levelekért vádlottak padjára ültette sógornőjét. A levelek súlyos sértő kifejezéséket tartalmaztak a leányra vonatkozólag.
A
biróság bűnösnek mondotta ki ifjú H é b e r Vilmosnét és 80 pengő pénzbüntetésre itélte, de a
büntetés végrehajtását próbaidőre felfüggesztette.

x

Stanffer fokhagymást kérjen mindenütt.

Hz ebmarás
a tiszti orvos és a mentők
Tegnap délután
megjelent a Délmagyarország szerkesztőségében K l e i n Imre magántisztviselő, a Sternberg-fatel ep alkalmazottja. Jobb
kezének két ujján vastag kötés volt és nehéz járásáról azt is látni lehetett, hogy lába is sérült
A következőket mondotta el:
— Szerdán délután a fatelepen földretepert és
összemart egy kutya. Két ujjamat marta össze és
combomon ejtett sebeket. Az eset hat óra körül
történt, azonnal átmentem a mentőállomásra, ahol
két fiatal mentőorvos kimosta és bekötözte sérüléseimet, majd arra utasítottak, hogy azonnal keressem fel a kerületi tiszti orvost és jelentsem
be a történteket. A mentőktől azonnal dr. M o g á n Béla tiszti orvos lakására mentem. Hét óra
tájban érhettem oda, az orvos urat nem találtam
otthon. Lakásán azt közölték velem, hogy nyolc
és fél kilenc között lesz otthon. Nyolc óra után
feleségemmel ismét felkerestem, közöltem vele a
történteket. A kerületi tiszti orvos ur igen ingerült hangulatban hallgatott végig. „Hol
látott
olyan hivatalt — mondotta —, ahol este fél kilenc
órakor is tart még a hivatalos óra?" Majd felszólított, hogy reggel, a hivatalos órák alatt jelentkezzem a főorvosi hivatalban.
— Amikor a mentőktől eljöttem — folytatta
Klein Imre —, azt hittem, hogy ilyen esetekben
sürgős a hatóság értesítése, mert hiszen sürgősen
meg kell állapítani, veszett volt-e a kutya, szükség van-e arra, hogy felutazzam a Pasteur-intézetbe. Arra természetesen nem gondolhattam, hogv
a kerületi tiszti orvosok szigorúan ragaszkodnak
a hivatalos órákhoz. Ma délelőtt azután nem a főorvosi hivatalban, hanem a Társadalombiztosítónál jelentkeztem és a további intézkedéseket az
O T I tette meg.
Az ügyben kérdést intéztünk dr. M o g á n Béla
tiszti orvoshoz, aki a következőket mondotta:
— A dolog tényleg ugy történt, hogy Klein
Imre szerdán este fél kilenc órakor jelentkezett
nálam. Valóban mondottam neki, hogy ilyenkor
nincs már hivatalos óra. Ilyen esetekben a törvény
ugy rendelkezik, hogy annak az orvosnak, aki ar
első segélyt nyújtja. — ebben az esetben a mentőállomásnak', — szabályszerű ragálvcédnlán Írásban kell bejelentenie az esetet a főorvosi hivatal-
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nak, amely azután megteszi a szükséges intézkedéseket. A mentők valószínűig
kényelmi szempontból utasították közvetlenül a kerületi orvoslioz a beteget. Különben azt sem tudom, hogy
Klein Imre az én kerületemhez tartozik-e. Nem
kérdeztem meg tőle.
•
Közöltük dr. Mogán Bélával, hogy Klein Isara
a Vásárhelyi-sugárut 10. szám alatt lakik.
— Akkor nem is tartozük az én kerületemhez
— mondotta.
A mentőállomáson a következőket mondották:
— A mentőállomás 1928 óta, amikor a mentést
átvette Szegeden a Vármegyék és Városok Országos Mentő egyesülete, még soha, egyetlen egyszer
sem tett ebmarásról ragálycédulán jelentést a főorvosi hivatalnak. Az a gyakorlat, hogy a mentők
baleseteket, az ebmarásokat is, ha azok snlvosabbak, a rendőrségnek jelenti, ha könnyebbek, akkor a beteget felszólítják, hogy esetét közvetlenül
a kerületi tiszti orvosnak Jelentse be. Itt tülajdonképen már nem segélvnyujtásról van szó, ezt
a mentők azonnal elvégzik, hanem arról, hogy az
illetékes hatóság azonnal megtehesse a szükséges
intézkedéseket és ha a sérültet anyagi kár érte,
például a kutya a ruháját tönkre tette, kárát rögtön megállapíthassák

— Keréknárt lopott egy leány. Egy 24 éves
vásárhelyi leány: S z a b ó Etel dolgai sürün
foglalkoztatják a környéki városok rendőrségeit és a biróságokat. Lopás miatt a leáipv többizben volt már büntetve és most különös bünrselekménvre határozta el magát. Kigyalogolt
Szőregre és ott ellopott egv kerékpárt. Azzal
bejött Szegedre, innen pedig átkarikázott Vásárhelyre. Ott azután szétszedte a keréknárt
és részenkint értékesítette. Az utolsó alkatrésznél azonban rajtavesztett, oiaci razzia során a
detektívek elfogták és átadták a csendőröknek.
Szabó Etel a szőregi kerékpárlopást beismerte.
x Stauffer foghagymás megóv a betegségtől.
— A Szabadság nj száma közli vitéz B a j c s y
Z s i l i n s z k y Endre interpellációját, amelyet a
kultuszminiszter Kölnische Zeitungban meaielent
nyilatkozatával kapcsolatban a miniszterelnökhöz
intézett. Kodolányi János, Balta Antal, Borbély
Andor, Féja Géza, Simándy Pál, Áfra Nagy János,
Vér Andor, Nagv Lajos, Gynricsk'ő Béla, Keszthelvi Nándor írtak riportokat és cikkeket.
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Vasárnap
Szedő Miklós

MŰSOR:

délután: Sárga liliom. Filléres helyeste:

Hangverseny és Cigánybáró

délután: Kék Dana. Délutáni bérlet
helyárak.
este: Mosoly országa. Bérletszünet
vendégjátéka.

Fi?ető vendég
Az ósdi és avult vitrinszag lassankint bódító
primavera-illattá változik. Hercegnők lépdelnek a
szinen, akiknek büszke fejéről lecsúszott a korona
és akik a rangi devalvációt tea mellett váltják elviselhető kenyérkeresetre. Pofoncsattogás,
lábdobogás, könnyek zápora között gurul az egész
darab egy demokratikus levegőváltozás felé és
ravasz fondorlattal alkalmazott mágneses kísérletezéssel találkoznak a leglehetetlenebb pólusok:
a vérfagyasztó hercegkisasszony és a póri birtokos erkölcsös alapon. Ennyi erényesség mellett
még Marlitt néni fent az égben is könnyre fakadhatott. Mindenki jól járt, csak a szegény agvonstrapált bárónő — minden szerencse ijedt kovácsa — maradt árván a szinen. Pedig mégis csak
Góth, meg Góthné heccelték le magukat legjobban ezért a darabért és pont ők maradtak ki a tavaszi boldogságból.
Góthnak, a darab szerzőjének nagyszerű ösztöne van kitűnő és mulatságos alakok szinrehozatalában. Minden ember a színpadon a mai élet
egy tipusát reprezentálta. És humor ömlött belőlük bőven, szellemes bemondások, jól pergő viNyakkendő
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dám dialógusok mulattatták a nézőteret De nem
lett volna teljes a darab sikere, ha nem a nagyszerű G ó t h-pár tartja pilléreit. Amit ők ketten
nyújtottak, az a vigjátékstilus legművészibb tökéletessége. Góthné utolérhetetlen charme-ja, bájos
komikai modora, kedélye és finomsága, kitűnő ötletei, állandó elragadtatást váltottak ki.
Góth
ezen az estén is valami egészen eredeti, szélsőséges vidámságában is emberi melegséggel megjátszott alakot ábrázolt és élmény volt minden megjelenése. A közönség kitörő örömmel fogadta az
illusztris müvészpárt és majd minden jelenetüket
megtapsolta. Hálás feladatot kapott és a tőle megszokott kitűnő intelligenciával rokonszenves tehetséggel játszotta meg K ö n y v e s Tóth Erzsi a
hajthatatlan hercegkisasszonyt. N a g y Lilly,
a
vendég, aranyos volt, csinos és esetlenségében elbájoló. F a r a g ó Panni egész uj formában mutatkozott be és nagyon szépen sikerűit vállalkozása.
G a r a m i Jolán is tetszett. C s e l l e vidámsága,
K e m é n y mokánysága lendítették még előre a
darabot. A zsúfolásig megtelt nézőtér pedig igen
jó hangulatban, őszintén és szjvből tapsolt Góthéknak és a többi szereplőnek.
1. v.
Vidéki színházak. A debreceni színházban pénteken este volt az Ady-dráma utolsó előadása, telt
ház előtt. Szombaton este J á v o r Pál vendégszerepel az Aranyifjúban. Műsoron van: Szabad a
csók, Kék Duna, Fehérvári huszárok. — A miskolci színházban most kerül szinre a Rendkívüli
kiadás egy miskolci úriasszony főszereplésével.
M a n d u l a Pálné a műkedvelő hölgy neve és ezúttal először lesz színpadon. A Bál a Savoyban
primadonnája: K o v á c s Ilonka. Miskolcon szerepel a volt szegedi primadonna, E ö r y Erzsi, aki
a Sárga liliomban lép fel. J á v o r Pál felléptét is
hirdeti a szinház.
Bajok a makói szinház körül. A makói Hollóssy Kornélia színházban a napokban tartották meg
a szokásos tüzvizsgálatot. A vizsgálat meglepő
eredménnyel járt, amennyiben megállanitást nvert,
hogy az alig husz éves favázas épület minden
eresztékében engedni kezd. Sőt. az egész épület
sülyedöben van és a sülyedés következtében itt-
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ott nyílások keletkeztek az épület falában. De vannak ezenkívül mellékhibák is szép számmal.
A
szinház biztonságára veszedelmesnek tartja a bizottság a szinház padlásán fészkelő galambokat
is, amelyek főleg a villanyvezetékben csináltató
sok zavart. Kilakoltatásuk irányában ezzel az in->
dokolással most erélyes eljárás indult. A bizottság
3 oldalas jegyzőkönyvben sorolta fel a bajokat,
amelyeknek végső summázata az, hogy egy-két év
múlva feltétlenül be kell zárni a színházat
A

színházi

iroda

fi»rel

Szombaton délután filléres helyárakkal mSgegyszer szinre kerül a legszebb magyar rapszódia, a „Sárga liliom. Főszerepeit a társulat leg-jobb erői játszák.
Németh Mária, Farkas Sándor és Szedő Miklós a legszebb operaest keretében lépnek fel kedden a „Toscá"-ban. Vezényel: Török Emil.
Vasárnap délután Strauss János melódiái csen^
dűlnek fel a Kék Duna mérsékelt helyáru előadásán. A két főszerepet Sz. Patkós Irma és Szedő
Miklós éneklik
Díszelőadás lesz ma este a színházban, a honvédzenekar jubileuma és Figedv-Firhtner Sándor
törzskarnagy búcsúja alkalmából. Bagyogó magyar műsor.
A „Mosoly országa" két évi szünet után vasárnap este ismét műsorra kerül. Lizát Sz. Patkós
Irma, Szu-Chouns szerepét Szedő Miklós énekli.
Vezényel: Beck Miklós.
Németh Mária vendégfelléptéhez még lehet jegyet váltani.
Biboros. A gyónás titka körül játszódó nagyhatású drámát a „Biboros"-t hétfőn este eleveníti
fel a próza-együttes. A címszerepet Derékv János
alakítja. Értékes alakítást fog nyújtani KönyvesTóth Erzsi, Garami Jolán. Cselle
Herczeg, Kemény és Zilahy.
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a Délmagyarország
rejlvenybajnokság megfejtői
60 pontot nyertek: Austerweil Lajos és Ferenc,
Bába Béla, Balog Margit, Dobó Lajos, özv. Erseg Györgyné .Fleischer Dezső, Glück Ila, Grosz
iVera, Kohn Jenő, dr. L ö w y
Emil, Noll Jakab,
JPolgár Piroska, Pudler György, Sári István, Sporer Lily, Singer Károly, Vigh Lajos.
59 pontot nyertek: Csíkos Jenöné, Csiszár János, Fischer Magda, Ferenc Vilmos, Kiss Andor,
Kiss Lajos, Kiss Mórné, Kaszó Elek, Regős Borcsa,
Rácz Gyula, Schönberg Margit.
58 pontot nyertek: Botaár Béla, Bielik Andrásné, Fodor Jenő, Fischer János, Hegedűs Lajos,
Kopny Lajos, Nagy Károly,
Rezsek
Erzsébet,
Schillinger Kálmán ,Taraszovits Ödön, Vezér Ernő, Weil Lajos, Tandari József.
57 pontot nyertek: Fülöp László,
Horváth
György, Kubin Albert, Kalmár György, Skultéty
Gyula, Vadászi Pál, Vörös Anna.
56 pontot nyertek: Czappán János, Nagypál
Manci.
55 pontot nyertek: Horváth László, Kecskeméti
tfózsef, özv. Kopny
Gyuláné,
Regdon
József,
[Weinberger Hermann.
54 pontot nyertek: Kiss Sándor, Rácz Gyula.
53 pontot nyertek: Becker Jakab, Barát Antal,
Deák Sándor, Guczi János, Stumf Lóránt, Süli
Tmre, Szögi Gyula, Timár Éva.
51 pontot nyertek: Kopasz József, Kocsis István,
Ttausch János.
50 pontot nyert: Gulyás József.
49 pontot nyert: Fodor János.
48 powfot nyert: Szilasy Vilmos.
47 pontot nyert: Czink Antalné.
45 pontot nyert: Kerekes József.
44 pontot nyertek: Horváth József, Kovács Pál,
Lichtenstein Dezsőné.
43 pontot nyert: Szögi Juci.
42 pontot nyert: Krinn I m r e
41 pontot nyertek: Kovács József, Takács Imí
réné.
40 pontot nyert: Csányi Pál.
89 pontot nyertek: Bálint Lajos, Mosonyi Anni.
37 pontot nyert: Tóth Mária.
35 pontot nyert: Nagy Imre.
33 pontot nyertek: Széli József, Weil Emil.
31 pontot nyertek: Csépi Kató, Öváry Imre,
Platz Károlyné.
30 pontot nyert: Igács 'Antal.
27 pontot nyert: Faragó Béla.
23 pontot nyert: Turi Albert.
19 Twntnt nyertek: Barnnvi T.aior, Errlődi János.

11tt. S b o r 46 f.
a KONZUMBAN
KOSSUTH L. M M .
Tel. 15-90.
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Szeged, Csekonlcs- és Klss-ucca

sarok

ERNYŐK
Divat, görbenyelü', fekete női ernyő pamuttaft anyagból, ripsz széllel
P 3.88
Férfi ernyő pamuttaft anyagból 8 részes,
erős nyéllel
P 3.98
ÉLELMISZEREK
1 kg 10 csomag vegyes kéttojásos levestészta
>-.98
10 deka téli szalámi
—.30
10 deka füstölt ostyepka sajt
—.24
10 deka házilag készitett szilvalekvár
—.08
ÜVEGÁRU
6 drb egynyolcados sima vizes pohár
—.88
6 drb egytizenkettedes sima borospohár —.78
6 drb sima likőrös pohár
—.78
1 literes vizes kancsó
—.88
HAZTARTASI CIKKEK
Virágos karkosár
—98, —.88, —.78, —.68
2 drb vásárhelyi virágváza
—.88
100 drb 30x30-as damaszt papir szalváta —.24

vigyázat!

Csillárt,

Ne vegyen addig,

R á d E Ó t f

írógépet
Kerékpárt,
Stí^SÍZfSZSSSS: " M Kelemen Márton, Kelemen occati.

Sport
Hatodik, vagy kilencedik hely?
A Ferencváros elleni mérkőzéshez hasonló
nagy érdeklődésre való tekintettel a Szeged FC
vezetősége mindent elkövet, hogy a vasárnapi
Hungária elleni meccsre a közönség kényelmét
biztosítsa: pótüléseket állit fel és nagy rendezőgárdáról gondoskodik. A közönség kényelmének biztosításával egyidejűleg arra is törekszik a vezetőség, hogy a Hungária ellen csapatát megfelelő játékosok alkossák és azok fitten
vegyék fel a küzdelmet. A kieséstől nincs mit
tartania a Szeged FC-nek, mégis a vasárnapi
mérkőzés pontjaira nagy szüksége van, mert
igy jelentősen javíthat pozícióján. Az esetleges hatodik hely, az erkölcsi sikeren kivül
nagy anyagi haszonnal is járhat, mert könynyebb lesz túrát lekötnie. A győzelem lehetősége azonban nem teheti elbizakodottá a Szeged F C - t
A Hungáriát — tartalék játékosai ellenére is
— favoritnak kell tekinteni. Egri és Titkos
hiányát nem fogja annvira megérezni a Hungária, mint a Szeged FC B o g n á r t , ha vasárnapig nem gyógyul meg a balösszekötő. A
Szeged FC-hez hasonlóan a Hungária sem állította még össze csapatát, a jelekből azonban
arra lehet következtetni, hogy a következő
együttese játszik Szegeden:
Szabó — Mandl, Kiss — Semsei, Sebes, Dugás — Szegő, Kardos, Cseh II., Torai, Szabó
III.
A Hungária szomhaton délután érkezik Szegedre, hogy pihenten vegye fel a küzdelmet a
Szeged FC ellen, amelyet egyik legnehezebb
ellenfelüknek tartanak'.
__
A Szeged FC—Hungária mérkőzés előtt három bajnoki meccset rendeznek meg: a kitűnő
sportot ígérő
SzAK—KAC-ot,
a másodosztályú bajnoki találkozót, a SzAK II.
—KEAC Il-őt és a KISOK-bajnokság döntőjét,
a Tanitóképző—Ipar mérkőzést.
w
'A Szeged FC—Hungária mérkőzés jegyei 20
százalékos elővételi kedvezménnyel a Délmagyarország jegyirodájában válthatók. A mérkőzésre a 10 filléres világbajnoki jegy megváltása is kötelező.

Ki lesz az amafőrbafnok?
Nagy elkeseredést váltott ki KEAC-körökben a csapatnak a MAK-tól elszenvedett veresége. A vereséget annak tudják be, hogy a csaat nem tudja kiheverni a játékosveszteségeet. Azt hangozta ják, hogy Solti IV-et, Nánássvt és Gömörit egyelőre riem áll módjukban
pótolni. Ehhez járult még, hogy a MAK ellen
Feketekovácsot és Tóth Il.-at is nélkülözniök
kellett. A játékosveszteségek és a csütörtöki vereség ellenére is bízik a KEAC abban, hogy
meg tudja védeni bajnokságát. Egyelőre az a
helyzet ,hogy csak jobb gólaránya révén vezel
a tabellán. A KEAC erősen bizik abban, hogy
a reorganizált SzAK vasárnap legyőzi riválisát,
a KAC-ot, igy ismét két pont előnyt szerez. Az
a körülmény, hogy a SzAK szeretné viszszaszerezni a harmadik helyet, derbi mérkőzést varázsolt a Szeged FC—Hungária mérkőzés elé.
Makói jelentés szerint a MAK győzelme általános örömet keltett. Szeretné legyőzni vasár-

E

Hungária-Szeged FC

nap az SzTE-t is, hogy előkelő harmadik helyüket bebiztosítsák.
«* *

fl Kispest kiutasítása
és a Szeged FC aradi szereplése

Budapesti sportkörökben olyan hireket terjesztettek, hogy a Kispest erdélyi kiutasítása
osszefuggesben van — a Szeged FC aradi szereplésével. Azt hangoztatják, a Kispest kiutasitásara az adott okot. hogy a Szeged FC Aradon nem vendéghez illően viselkedett. Ezek a
hírek a legnagyobb megdöbbenést váltottak ki
a Szeged FC-nél, ahol élénken tiltakoznak az
ilyen gyanúsítások ellen.
M a r k o v i c s Szilárd ügyvezető a IeEatározottabban kijelentette, hogy a budapesti
sportkörökben terjesztett hirek minden alapot
nélkülöznek: rosszakaratú híresztelések.
— Egyesületem nevében — mondotta — a
legnagyobb felháborodással visszautasítom a
vádakat. A Szeged FC éppen olyan szenvedő
fele a román terrornak, mint a Kispest. Köztudomású az a nyilatkozat, amelyet az AMTE és
a Glória vezetősége a Szeged FC-nek adott és
amelyben a leghatározottabban megállapítják,
hogy az Erdélyből történt kiutasításra a Szeged FC nem szolgált rá. Éppen ezért nagyon
csodálkozom azon. hogy ilyen hirek terjedhettek el. Minden esetre megtaláljuk a módját
annak, hogy a rosszakaratú hiresztelők ellen
milyen módon járjunk el. Végtelenül meglep
— mondotta végül — az az ellenszenv, amely
az utóbbi időben a Szeged FC ellen irányul,
amellyel egyesek lépten-nyomon kellemetlenkedni akarnak klubunknak. Ugy látszik ez a
sorsa annak a vidéki egyesületnek, amely életképes és eredményeket produkál.

Fordulat
a KEAC elleni óvások öcjyében
Megírtuk", hogy azt az óvást, amelyet a Kecskeméti AC adott be a DLASz-hoz a KEAC három mérkőzése ellen N é g y e s s y állítólagos
jogosulatlan szerepeltetése miatt, ugy az intéző, mint a fellebbviteli bizottság elutasította.
Az elutasítást a KAC megpanaszolta az országos intézőbizottsághoz. A panasz beadása óta
már közel egy hónap telt el, péntekig azonban
semmi hir nem volt róla. Pénteken azután fordulat állott be az ügyben. S o 11 i IV, a KEAC
volt futballistája levelet intézett egyik szegedi
ismerőséhez. A levélben többek között azt is
megemlítette, tudomására jutott, hogy a KAC
panaszának az országos intézőbizottság helyt
adott, megsemmisítette az alsófoku határozatokat és uj Ítélethozatalra utasította a DLASz
intézőbizottságát.
A fordulatról kérdést intéztünk
Fürst
Györgyhöz, a DLASz főtitkárához, aki kijelentette, hogy az ügyről hivatalosan nincs tudomása.
A főtitkárhoz hasonló nyilatkozatot tett
N a g y Tamás, a KEAC intézője is. Az intéző
kijelentette, hogy a fordulatról csak Solti József leveléből szerzett tudomást, mert az egyesület a mai napig semmi hivatalos értesítést
nem kapott. Solti valószínűleg B a r n a Sándortól, a Phöbus igazgatójától hallott valamit.
S e h n e r Ferenc, az ügy képviseletével megbízott KEAC-vezető B a r n a Sándort kérte fel,
képviselje az ügyben a KEAC érdekeit.

vasárnapi bainoki

mérkőzés jegyei

20 százalék elővételi kedvezménnyel a
D é i m a g y a r o r s z á g jegyirodájában
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Kerékpárosok! gííiiffi

visszavett kerékpár érkezett, közte eredeti PLCH
és STYRIA gyártmányok. E gépek szintén az ismert olcsó filléres árakon kerülnek eladásra. Külső-,
belső gumik nagy tömegben, pedálok, láncok, kev
hasz. már 1.80, nyereg 3.50, kormány 2.50, szabadonfutó 2.20 és az összes kellékek és alkatrészek
raktáron S z á n t ó S á n d o r gépkereskodő Kiss D. palota Kiss u. S

A Móravárosi T E szempontjából nagyjelenfőséggel biró M T E — K T K meccset a lóversenytéri pályán játszák le vasárnap. A SzAK—KAC
és az M T E — K T K meccsen kivül a következő
mérkőzések szerepelnek a vasárnapi amatőrforduló programján: Csongrád: KEAC—CsAK.
Kecskemét: UTC—KTE.
Hódmezővásárhely:
Vasutas—HTVE. Makó: M T K — H M T E . Szentes: SzTE—MAK.
A gyulai egvesületek azzal a kérelemmel fordultak a DLASz-hoz, hogy a május 13-án eldöntésre kerülő Dél—Közép
szentkorona-kupamérkőzést Gyulán rendezze meg. A gyulaiak
garantálják a DLASz-nak, h o g y ' a Hódmezővásárhelyen elért 1800 pengős bevételt náluk is
eléri. A kedvező ajánlatot elfogadhatónak tartják az illetékesek. A gyulaiak kérelme fölött a
DLASz tanácsa szombati ülésén fog dönteni.
A Tanítóképző—Ipar KISOK-bajnoki döntőmérkőzést, — amely szombatra volt kitűzve — vasárnap délelőtt fél 11 órakor játszák le a SzAK-pályán.
A KEAC birkozócsapafa rcsztvesz a szombaton és vasárnap Budapesten megrendezendő országos főiskolai birkozóversenyen.

DIVATOSEVEGÉS
A íavaszi és nyári ruhaanyagokról
Az nj tavaszi és nyári ruhaanyagok kellemes
meglepetést tartogattak számunkra. Oly fiatalosak
az anyagok, hogy még nagyanyáink is jó néhány
éveit fiatalodnak, ha ilyen tenprimé anyagokból
álló ruhát vesznék magukra. Mert minden imprimé.
Kezdjük a déletöttnél. Itt a sima és a mintás
piké dominál, a legjobban moshatók és minél többet mossuk, annál kedvesebbek. Általában könynyen mosható anyagokra az idén igen nagy súlyt
helyeznek. A lenvászon kosztümök az idén divatosabbak, mint tavaly. Ennek egy hátránya van,
igen gyorsan gyűrődik és legyünk őszinték, mihelyt két-három ráncot vet, már nem olyan gusztusos.
Délutánra már a nagy mintás magyar crepp de
chineket favorizálják. Sokkal olcsóbb, mint a
francia. Mint már emiitettem, a celophan, a lazaszövésű szövetek a crepp Ninon és az úgynevezett crepp Arditta uralják az idei délutáni ruhák
anyagát. A pettyes anyagok kiilön cikket érdemelnének. Különböző nagyságú pettyes anyagokból fantasztikusan szép ruhákat lehet kreálni. A
csikós kelmék szintén mennek, ennek az előnye,
hogy egy ilyen ruhához nem kell külön dísz,
mert a csíkok ellenkező beállítása teszi érdekessé
a ruhát.
Az esti ruhák anyaga, nem nehéz kitalálni,
csaknem kizárólag: imprimé. Minden szinben, virággal. levéllel, csokorral, amit csak emberi ész
a jó Isten virágos kertjéből kiagyalhat. Ezekhez sem kell dísz, mert magában az anyag a
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A pénzügyigazgatósággal szemben
modern három emeletes palotában

1. 2, 3,

4

és 5

21.

építendő

szobás

öröklakások

eiolegyezfretok ápr, 22-ig
A l a k á s o k 30 é v i g a d ó m e n t e s e i t . L e k ö t é s k o r a v é t e l á r n a k cca 25 s z á z a léka lefizetendő, mig a f e n n m a r a d ó
ö s s z e g 20 év alatt törleszfhető
részletekben.
Részletes felvilágosítások és tervek:

Rrdélyi Andrfis irodája,
Brener Imre
„
Dr. Winkler Elemér „
Dr. Szabó Béla
..
Mézérné Fm ing.
„

Osztrovszky u. 23. Tel. 19-22
Polgár ucca 28.
„ 27-83
Poidér 2.
„ 22-06
Horhy M. u. 2.
„ 27-50
HorlhvM. o.2.
„ 26-7 2

disz. Az imprimé mellett az organdi és a taft
tartják magukat. Bájosabb esti ruhát például egy
fiatal lány számára el se tudok képzelni, mint
egy világos sima, vagy mintás organdi ruhát. Az
esti köpenyek anyaga főleg taft és tüll.
Erdős Böske
DIYATPOSTA.
Fehér. Fehér maroccin ruháját díszítse sötétkék
fehér pettyes anyaggal. Pirossal ne diszitse, ez
már nagyon régi kombináció. A kérdezett anyag
nagyon drága.
Nefelejts. 1. Nem ajánlom, mert mosásnál megfogja a ruhát. 2. Kétféle összeillő anyagból nagyon divatos a sál, nyugodtan hordhatja.

Mottó: Tótkomlós!
P á l v 9 7 3 t i h i r r i e f m é l t l V jelmondatpályázatunkat óriási érdeklődés előzi meg, tehát kGzöliük közkívánatra már most dijainÍPSit a legjobb!
ríííf«l£íl!l gisruclin^nf
II: rtii 1*0
III. dil 50 k*
k a t A legnagyobb értéket adjuk, amit egyáltalán adhatunk: I. íiii 150
« díj egyenkint 10 kg.. 10 dii egyenkint 5 kg. legkiválóbb dunlaéles lóttomlási nullíslisrl.
A R A N Y A T K A P , HA T Ó T K O M t ó S l LISZTET K f t P .
Vigaszdíjul ezenkívül odaítélünk 150 csomag 1 kg. Osxg lisztet. A jelmondat rövid, kifejező, újszerű legyen (verses is lehet). Zárt borítékban a szegedi
fölerakat címére: L A M P E L OSZKÁR SZEGED Tábor u. 5. küldendő. Pályázhat és nyerhet mindenki .kivéve a cég alkalmazottait és azok hozzátartozóit. Bírálóbizottság a cég öt tagjából áll. A ' d i j a t nyert jelmondatok a cég tulajdonát képezik. Pályázati határidő 1934 május 31. Nagyobb sikerrel
pályázhat, ha figyeli további hirdetéseinket. — P I P I S TESTVÉREK GŐZMALMA, TÓTKOMLÓS— OROSHAZA.

I berre 48 hétnyolcad (47 hétnyolcad). Zab tartott.

Budapesti értéktőzsde zárlat. Az előző napok
Barátságos irányzata nyomán kialakult magas árfolyamok a spekulációt nyitáskor és a tőzsdeidő
felső felében a rendezési nappal kapcsolatban nyereségbiztositó eladásokra késztették. Az irányzat
ennek következtében kezdetben gyengébb volt. a
forgalom azonban nem öltött nagyobb mértéket.
"A tőzsdeidő későbbi folyamán az eladások megszűntek, sőt berlini szilárd tőzsdejelentés ösztönző hatása alatt a piac hangulata is megjavult. Véleményes vásárlásokra a nyitási árveszteségek a
részvények túlnyomó részénél megtérültek.
A
szén- és bányapapirok mindvégig gyengébb árakon cseréltek gazdát. Zárlatkor a piac üzlettelen.
rA fixkamatozásu papírok piacán a dollár külföldi gyengülése alacsony jegyzést
eredményezett,
Zárlat felé azonban itt is barátságosabb irányzat
alakult ki. Magyar Nemzeti Bank 128.75. Kőszén
269, Ganz 17.7, Juta 12.5, Szegedi kender 13.8, Parnutipar 56.
Zürichi dcvizazárlat. Paris 20.38, London 15.85.
Newyork 307.75. Brüsszel 72.15, Milánó 20.21. Madrid 42.25. Amszterdam 209.10, Berlin 121.35, Bécs
hiv. 73.30, silling 56.80, Prága 12.84, Varsó 58.335,
Belgrád 7.00, Athén 2.93. Bukarest 3.05.
Magyar Nemzeti Bank hivatalos árfolyamjclentése. Angol font 17.&5—17.95. dán kor. 78.40-79 40,
cseh korona 14.02—14.20, belga frank 79.16—79 86,
dollár 340.30—344.30, kanadai dollár 335.00—345.00.
francia frank 22.30—22 50. hollandi forint 231.50232 90. lengvel zloty 64.75—65.25. leu 3 42—3 46. leva
4.00—4.26.'líra 29.90—30.20. német márka 135.70—
136.60. norvég korona 87.80—88 80. osztrák silling
78.70—80.70. svájci frank 110.70—111 40, svéd kor
90.55—91.45, dinár 7.80-8.30.
Budapesti terménytőzsde hivatalos árfolyamai.
Buza tiszai 77 kg-o's 9.70—9.95. 78 kg-os 9.80—
10.05, 79 kg-os 9.90—10.15, 80 kg-os 10.00-10.25,
fejérmegvei. jászsági,
dunántúli, pestvidéki és
bácskai 77 kg-os 9.25-9.35, 78 kg-os 9.35—9.45,
79 kg-os 9.45—955, 80 kg-os 9.55—9.65. Pestv.
rozs 4.65—4.75, egyéb 4.65—4.75, sörárpá I. 11.50
12.50, takarmányárpa T. 8.90—9.00, zab I. 9.40—
9 60. ujtengeri 8.90—9.00, ótengeri 9.60—9.75.
Csikágói terménytőzsde zárlat. Buza tartott.
Májusra 75.75—ötnyolcad (75—74 hétnyolcad), juliusra 75 hétnyolcad— háromnegyed (75 egynyolcad—75). szeptemberre 77 egynyolcad—77 (76.25
—háromnyolcad). Tengeri szilárd 44 háromnyolcad (43 25), juliusra 47 (45 hé'nyolcad), szeptem-

Májusra 27 hétnyolcad (26 hétnyolcad), juliusra 28
háromnyolcad (27.5) szeptemberre 29 egynyolcad
(28). Rozs tartott. Májusra 52.25 (51.25—háromnyol
cad), juliusra 53 ötnyolcad (52 hétnyolcad), szeptemberre 55.5 (55).
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BÚTOROZOTT
SZOBÁK

Egy szoba, konyhás, la
kás (víz, villany bent),
Dugonics u. 33. sz. magánházban május l-re
kiadó.

Bútorozott
szobit

tAKÁSl

gyorsan és jól kiad
illetőleg talál, ha fel-'
ad egy apróhirdetést
a
Oólmagyarerszágba!
Lakótársul keres magá
nos úrinő
belvárosi
elegánsan
berendezett
kertes magánházába kö
zépkoru jólszituált urinöt — vagy két egyetemi hallgatönőt, — akinek legkényesebb igényt
is kieiégitő ellátást —
nyújt. Ajánlatot „Lakotálrs" jeligére a kiadóhivatalba.
Elegánsan
bútorozott
szoba
különbejárattal
kiadó,
magasföldszint
Horthy M. u.
16., 11.
ajtó.

Lakás -

Üzlet

Egyszobás modern lakás azonnalra is kiadó
Bercsényi u. 13.
Emeleti és alsó szoba
konyha, speiz kiadó. —
Bárka u. 12.
.
Kétszobás lakás mellékhelyiségekkel kiadó.
Pozsonyi I. u. 21.

Tanuló leányok felvétetnek. Farkas
Erzsi
női divattermében, Valéria tér 10.
Bejárónő azonnal felvétetik Kigyó u. 1, I.
em. 3.
Ügyes kézilány női sza
bósághoz felvétetik —
Sáfrány Margit, Arvizucca 4. sz.
Főzni tudó mindenes
l-re felvétetik
Koeh,
Tisza Lajos körút 57.
Ügyes felsőruha vagy
fehérnemű
varróleány
felvétetik Dobó Ignáczné, Deák Ferenc u. 24.

ADÁS-VÉTEL 4

Házat

legkönnyebben eladhat vagy vehet,
ha meghirdeti a

Oélmagyarország

apróhirdetései között
Jókarban levő használt
kétajtós jégszekrény el
adó.' Tisza Lajos körút
55, edényüzlet.

r k á t

szopogasson. Ize kitűnő,
hatása biztos. A készítőnél" GERGELY gyógyszerésznél kapható, Kossuth
L a j o s sugárut
körút sarok.

és

Nagy15

kikerülő tégla, vályog,
gerendák, padláslépcső,
deszkák, ajtók, ablakok,
téglatörmelék stb. olcsón eladó. Zárda ucca
4. sz. és
Maros ucca
sarok, a helyszínen.
II. rendű igen jó
nőségű falazó

T

É

G

L

mi-

A

és II. és III. rendű hasz
nálható falczos cserép
olcsó
árban
kapható
Kertész
téglagyárban.

jegszefcripeH

a legjobbak és legolcsóbbak,
LÉBNÉL,
Attila u. 5.
311
Bécsi rövid zongora eladó Böhmné, Tisza Lajos körút 48.

HH'H'H-m

Két fiu két csinos csónak partnernővel megismerkedne.
Levelet
„NimlBák" jeligére
a
kiadóba.

| Makói ? i i n ? e ^ : : J
Füszerüzlet házzal
eladó

Makón 40 éve fennálló
vegyeskereskedés forgal
mas helyen eladó házzal együtt uri magánlakásnak is igen alkalmas
DM KE internátus mellett NagvcsiPan ucca 1 sz
szám Érdeklődni lehet:
Fleiszeig Ede ugyanott

Felelős szerkesztő: PÁSZTOR JÓZSEF
Nyomatott a kiadótulajdonos Délmagyarország
Hirlap- és Nyomdavállalat Rt könyvnyomdájában
Felelős üzemvezető: Klein Sándor.

Mindennemű

zá!oticédulák vétele,

I T L Z Oroszlái ucca 6.
1800 k ö t e t b ő l
darabonként

álló

szépirodalmi

könyvtár

is e l a d ó
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N E D O B J A EX
régi retiküljét, mert teljesen modernné átalakítja

Bőrdiszműárut

hozott anyagból

ls készítek.

B O r f t € l « höfőIldöS
ucca 41. SZ.

íoketesas

uagoii baromfi es eisimiszeraziet :xíess

sz- alá áthelyeztetett és ki lett bővítve filléres büfíéVei. Kitűnő házikoszt bentétkezésre és kihordásra
házhoz szá litva is. Olcsó menürendszer. Diéiás koszt.

