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Cirkusz
Talán épp két hete, hogy a városi adminisztráció egyik vezető főtisztviselője a szabadtéri játékok rendező bizottságához fordult és az iránt érdeklődött, hogy lenne-e kifogása az ellen, ha a hatóság engedélyt adna
a Mars-térre egy cirkusztársaság szabadtéri
előadásaira. „ A hatóság, mondta ez a főtisztviselő, teljesen tisztában van a dómtéri szabadtéri előadásoknak a város szempontjából
való végtelen horderejével, épp azért semmi
olyat se akar tenni, ami ennek az akciónak
a sikerét, hacsak látszat szerint is, hátrányosan befolyásolná." A rendező bizottság megköszönte a hatóság részéről ismételten megnyilvánult figyelmet, de a támogatás felajánlott módját elhárította. „ A bizottságnak
olyan tagjai vannak, hangzott
a válasz,
akik eddig mindig a szellemi élet szabadságának teljességéért s a nagy vidéki városok
kiskorúságának megszüntetéséért
harcoltak.
Ezen a meggyőződésükön nem változtathat,
hogy a szabadtéri játékok sorsa az ő kezükbe van letéve. Ellenkezőleg. Érthetetlenül
tűrt szegedi szisztémákkal szemben megerősítve
látják
azt a felfogásukat —
az
elmúlt
szezon
színházi
eseményei is megerősítették ebben a hitükben
— hogy csak a jónak van táíaja s hogy gondos ápolásunkra bízott városi, nemzeti és
országos érdekek ellen vét, aki intézményeketr
amelyeknek
közük
van a v á ros kultúrájához és nyilvános életéhez, dekadenciába visz és ott tart. A z olyan szabadtéri előadásért, hangzott még a vátesz,
egyébként se kár, amelyet fenyeget, ha tizennégy artista néhány héten át kenyeret tud itt
keresni. Azt azonban kérte a rendező bizottság, hogy a szabadtéri szó használatát ne
engedje meg a hatóság.
A tizennégy artista azóta sok mindennel
kénytelen volt megbirkózni és megbarátkozni Szegeden. A z időjárás példátlan szeszélye
folytán este nyolc órakor legtöbbször abban
az esetben is esett, ha egész nap szép idő
volt. Már pedig ha esik, cirkuszi közönség
födött helyiségben is szórványosan . akad.
Hát még szabad térení A cirkuszi ethimológia
szerint ugyanis az, hogy szabad tér, nem azt
jelenti, hogy nincs kőépület, de van ragyogó
háttér, pompás színpad, kényelmes
tribün,
hanem azt, hogy a trapéz fölött nem húznak
ponyvát, hogy a kötelet két ház között a szabadban feszítik ki, hogy tehát a. kötélen ideoda mosolyogva imbolygó artista, ha elveszti az egyensúlyát, nem a fürészporos köröndön, hanem az ucca kövén töri ki a lábát, vagy zúzza halálra a koponyáját. Azóta
a tizennégy szegedi artistáktól nap-nap után
szedik a vigalmi adót, a helypénzt, a forgalmi adót és a jó Isten tudja, még micsoda
adót. Bárca felől, amelyet mindig megkapnak,
ha az adót fizetik, be vannak biztosítva. Anélkül nem mennek haza, akár esik, akár nem.
Legfeljebb arról lehet szó, hogy esős napokon
meg kell elégedniük csak a — bárcákkal.
Szegény artisták! Rossz idők járnak rájuk.
Mintha baleset is sokkal több érné őket. S
amikor halljuk, hogy a hatóság játszási engedélyt adott nekik, mert támogatni akarja
őket, de adókban utolsó falat kenyerüknek
talán egy darabkáját veszi el tőlük, akkor
eszünkbe jut az a Gerard, aki a Beketovban,
¿ahol most színház játszik cirkuszt, évek óta
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n pénteki minisztertanácson
nem tudták megoldani a Doumergue-kormánv
válságát
A Tardieu-ügyben uj minisztertanács határoz
Páris, julius 20. A péntek délutáni minisztertanács nem hozott határozatot a Tardieu-ügyben. A minisztertanács előbb T a r d i e u , majd
H e r r i o t ismertette álláspontját, azután a
kormány több tagja szólalt fel és kifejtették
nézetüket a Tardieu vallomása után előállott
helyzetről. A radikális párt miniszterei azt
ajánlották, hogy uj minisztertanácsot kell öszszehivni Doumergue miniszterelnök elnökletével és addig a Tardieu-ügyet fel kell függeszteni.
A minisztertanács felkérésére C h e r o n mi-

niszterelnökhelyettest megbízták, hogy utazzon
haladéktalanul Tournfeuiilebe Doumergue miniszterelnökhöz. Cheron még az esti órákban
gépkocsin elutazott Párisból. Az ujabb minisztertanács előreláthatólag kedden, vagy szerdáitlesz.
A rendkívüli minisztertanács után a radikáV
lís párthoz tartozó miniszterek és a pártvezetőség értekezletre gyűlt egybe, amelyen bizalmat
szavaztak azoknak a minisztereknek, akik a.
pártot a kormányban képviselik.

Ujabb merénylet-sorozat
Ausztriában
Bécs, julius 20. Ausztriában a szigorított statárium ellenére is tovább folytatódnak a robbantások és merényletek. A letartóztatott nácimerénylőket a rögtönitélő törvényszék elé állítják, az első ilyen tárgyalást valószínűleg
szombaton tartják meg. Ma az ujabb merényle.
tekről a következőket jelentik:
Innsbrucki jelentés szerint Reutte tiroli
helység
flektromos müve ellen követtek el
robbantási merényletet,
amely nagy anyagi kárt okozott. Magánjelentés szerint az elektromos müvek ellen elkövetett merénylet sulvos károkat okozott. A robbanás nemcsak a csővezetéket, hanem a víztartályt is erősen megrongálta, aminek az volt a
következménye, hogy a viz hatalmas sugárban ömlött a mélyebben fekvő völgvbe. A környező községek villamos áram nélkül maradtak. Minden jel arra mutat, hogy a tettesek
Németországba menekültek.

bel volt elhelyezve. A távbeszélő forgalmat sikerült helyreállítani.
Salzburgban
tegnap este merényletet követtek el a vasúti feljáró ellen, amelynek következtében
teteme?
anyagi kár keletkezett.
Tirolban
Leutas községben egy vendéglősnél tartót házkutatás alkalmával nagy mennyiségű pisztoly
és világító rakétatöltényt, továbbá nemzeti szocialista propagandairatot találtak. A rendőrség letartóztatta a vendéglőst, akinek vendéglőjét röviddel ezelőtt zárták le tiltott nemzeti
szocialista gyűlések miatt.
Dollfuss kancellár

helységben robbanó merényletet követtek el
egy betontömlő ellen, amelyben távbeszélő ká-

kijelentette, hogy a megfélemlitési kísérletek
egyáltalán nem érték el azt a céljukat, hogy
megakasszák az ország fejlődését. Ausztriában
teljes rend és nvugalom van. Különösen örömét
fejezte ki Dollfuss afelett, hogy Ausztria és
Magyarország között az utasforgalom igen
élénk.

nem egy város, hanem egy o r s z á g tapsai
mellett szerepelt, akinek a művészi kópiája
most is minden este bevonul a Beketov porondjára, aki maga kénytelen volt leszorulni,
a Beketovnál sokkal kisebb cirkuszba, s megelégedni bizonyára sokkal kevesebb fizetéssel.
Erről a cirkuszról hetek óta vitáznak. A vitázok legtöbbje bizonyára nem tudja, hogy
leginkább azért, mert ekörül a cirkusz körül,
ép ugy mint szociális állapotaink körül általában minden a f e j e tetejére van állitva. „ A
kor komédiása vagyok, mindta nagyon helyp en Csortos Gyula, amikor a Greguss-dijat átvette. A kor szülte, lehetne
folytatni
Csortos szellemében, hogy egyik legkiválóbb
szinházunk —, mert a Vigszinház az — kiment
a cirkuszba és ugy ment ki, ahogy kiment. Bus

Fekete darabja nem ... darab. Aki irodalmi
szempontok szerint mérlegeli, az súlyosabban vét az irodalmi szempontok és az irodalom ellen, mint amilyen súlyosan Zsirkay János és Sokorópátkai István vétett, amikor azzal a szentségtörő elhatározással ült asztalhoz, hogy színdarabot f o g irni. Színészi munkát senki se végez. A m i ott történik,
az nem — színészet.
M é g kevésbé színművészet. D e egyik
legkiválóbb
színészünk nagyon helyesen mutatott rá,
hogy a Vigszinház hozta A z orvost, a Naplementét, az Angliai Erzsébetet s hogy nem
biztos, hogy a cirkusz hatalmas keresete nélkül az idei télen is tudott volna ilyen nívós
munkát végezni. N a g y o n helyesen mutatott
rá ez a kiváló színészünk, hogy arról, hogy
kénytelenek voltak a cirkuszi szereplést vál-

A stájerországi St. Péter
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lalnl, legkevésbé a színészet tehetnek, — kivétel persze itt is van — akik meg akarnak
élni. j
Tömérdek szempont merül fel. Mind elvonultatni szemeink előtt szinte képtelenség.
D e hogy a bün nem egyeseké, hanem a koré,
mely szülte, azt Rökk Marika esete bizony.it}a legfényesebben. Ez az egészséges, életvidám lány évek óta áll a magyar s z í n m ű v é s z e t homlokterében. Remek teste van,
az tagadhatatlan. Lendülettel, sőt szenvedélylyel táncol, az is bizonyos. Minden szerepében kiváló —artistának bizonyult. A z artista
szerepében, amelyet most játszik, szintén elragadóan táncol, de egyéb artista mutatványai nem haladják tul a kellő gyakorlattal
rendelkező amatőrök produkcióit. N e m lenne
a
trapéz
magyarországi,
még
kevésbé
európai,
vagy
olimpiai
bajnoka.
De
viharosan
tapsolták.
És
tapsolják. Minden jelenete után.
Akkor
is,
amikor a fodros felsőt, ép ugy, mint a szín-

padon, e g y graciőzus mozdulattal,
amely
nála már nem váratlan, lekapcsolja s fodros
alsóban táncol. Akkor is, amikor feszes fekete trikó feszül formás idomain. De mint
menyasszony mégis a legbájosabb. A rövid
menyasszonyi szerepben és kosztümben tapsolják a legviharosabban.
Ha ezen a helyen is szóhoz juthatnak egész
szubjektív hurok, szabadjon
megemlíteni,
hogy voltak, akik a Vígszínház cirkuszi terveitől sokat vártak. Ujat, eredetit, egyénit és
művészit. Ezzel szerbben kaptak fenomenális japán csoportot. Egyetlen rendezői gondolatot, amely jó is és s z í n h á z i is. Látták a
magyar színészet büszkeségeit, amint hólyagokkal verik őket s amint zenebohócok módjára csörgőket ráznak a karjaikon és a lábaikon. Láttak cirkuszt, ahova nem sikerült átplántálni a színházat s ahol a kenyerüket vesztett artistákat soha nem fogják pótolni tudni a
—színészek. A m i zavartalan élvezetet nyújtott a cirkuszban, az — cirkusz volt.

Neurath rádióbeszédei mond
Németország külpolitikai hely zeléről
(Budapesti tudösitónnk telelonjelentése.) Pá- I lobbi napokban, talán már vasárnap, rddióheszénsból jelentik: Az Havas Iroda berlini jelentése
det mond a külpolitikai helyzetről. Báró Neurath
szennt politikai és diplomáciai körökben azt } beszéde során állítólag kitér a toetateurópai szervárják, hogy Neurath külügyminiszter a lesköze- I ződés kérdésére is.

600 bajor muzsikus Szegeden
Kirándulás és hangverseny — horogkeresztes intermezzoval
(A Délmagyarország munkatársától.) Pénteken délben több mint 600 bajor éneke« és zenész
érkezett Szejredre. Tiz óra előtt Makóról ós
környékéről jött kulturvonat 860 résztvevővej.
Az érkezőket az idolén forgalmi hivatal nevében
Scultéty Sándor fogadta. Tizenkét óra után
nyolc perccel a budapesti különvonat érkezett
Szegedre, ezzel jöttek a bajor hangveirsenyzők
hatszázlhuszan és ugyanennyi budapesti vendég.
A müncheni Birodalmi Szimfonikus Zenekar és
a Bajor Tomitók Vegyeskarának tagjait az állomáson fogadták. Megjelent a fogadtatáson a város hatóságának képviseletében dr. Kemenesy
Tibor tanácsnok, a tanitösáa: részéről Schneider
János igazsrató, a Dalszövetség képviseletében
Pongrác z Albert, a pontos rendezést végző idedenforgalmi hivatal képviseletéiben Fenyő Lajos
müszakti tanácsos és Gerő Dezső hirlapiTŐ. A leventezenekar indulója után a bajorok félkörben
helyezkedtek: el a porronon, a város hatásága
nevében dr. Kemenesy Tibor népjóléti tanácsnok beszéddel köszöntötte a vendégeket:
— A hajor zeneművészet reprezentársait Szegpd város nevében őszinte tisztelettel és szeretettel üdvözlöm. Illusztris társaságuk éppen akkor
időzik hazánkban, amikor itt a legfontosabb mezőgazdasági munka eredményét takarítja be a magyar gazda. Ez ébreszti bennünk a gondolatot,
hogy műsorra tűzött művészi produkciójukat szimbólumunk tekintsük: legyen az rekviemje a multak szenvedéseinek. Te Deumja a fáradozásunk
nyomán fakadó áldásnak. A jövőt illetően meg
szálljon az ég felé a bajor és a magyar nép egyesitelt fohásza: Közös nemes céljainkat segítse diadalra a Creator Spiritus.
A tanítóság nevében Schneider János igazgatótanító üdvözölte a müncheni líet, Pongrácz Albert a Magyar Pallszövetség részéről köszön-
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tötte a dalosokat és művészeket, akiknek nevében Bauer József müncheni főiskolaigazgató, a
birodalmi gyűlés képviselője mondott köszönetet.
— Szivünk legtitkosabb rekeszét kell kinyitnunk — mondotta —, hogy ezt a szép és őszinte
fogadtatást kellőképen
megtudjuk köszönni.
Örömmel jöttünk idé, mert testvérnép ndk tartjuk a magyar nemzetet.
A dalosok ezután elénekelték a Grüssen cimü
dalukat. Az éneklés alatt a dalosok és hozzátartozóik Hitler-módra felemelték jobbkarjukat.
A dal befejeztével a müncheniek részéről felhangzott a kiáltás: ..Heti
Hitler!..."
A hatszáz főnyi dalososoport a fogadtatás
ytán gyalog vonult a Boldogasszony-sugárutoo
a fogadalmi templom, majd a városháza elé
A városháza erkélyéről dr. Tóth Béla polgármestcrhelyettes
a(kővetkező németnyelvű beszéddei üdvözölte a
müncheni dalosokat:
— Szeged közönsége nevében szivből fakadó
szeretettel köszöntöm a Müncheni Tanitó Dalárda
ós a Birodalmi Filharmonikus Zenekar tagjait.
— Messze földről, de nekünk neon idegen országból eljöttek ide a Tisza partján felépült metropolisba, Trianon folytán csonka hazánk déli
végvárosába, hogy a dal- és a zeneművészet fegyverével küzdve, megmutassák egy nagy nép elpusztíthatatlan életerejét és kulturáját. Győződjenek meg iparkodásunkról, amelynek az a célja,
hogy hivő munkával szerencsés jövőt készítsünk
elő, törekvő munkában, amelvben résztvesz minden szellemi és fizikai erő.
— Közeli napokban kezdődik meg a ml ünnepi
hetünk. Ezek a napok ne csak az emlékezésnek legyenek a napjai, hanem bizonyi'éka a mi élniakarásunknak és a mi életerőnknek. E város örömmel
nyitotta ki önök előtt kapuit, hogy idehozzák nemes művészetüket.
A polgármesterhelyettes szavaira
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örömmel jöttek Szegedre, hogy bemutassák a nagy
német népdalmüvészet és zeneművészet remekeit
Ezután arról beszélt, hogy — senkise adjon hitelt azoknak a híreszteléseiknek, mintha Németországban nagy volna a nyugtalanság és rendetlenség, ellenkezőleg — mondotta a hivatalos szónok
—, minden a legnagyobb rendben folyik. Hangoztatta ezután, hogy utjuknak oélja nem tüntetés
volt, hanem kizárólag a kulturát szolgálni. Beszéde végén Horthy kormányzót és Hitler Adolfot éltették.
A zenekar ezután a Himnuszt játszotta el
A városiházelőtti fogadtatás után a dalosok
egyik része a fogadalmi templomba ment, ahol
próbán vettek részt. Két órakor az njszegedi
vigadóban társasehéd volt, amelyen Ugi Géza
plébános köszöntötte a münchenieket. A délutáni
órákban a SzUL uszodáját és a tiszai strandokat
keresték fel a dalosok, majd öt óra után najry
csoportokban a fogadalmi templomba vonultak.

A hangverseny
Délután hat órakor tartották meg a hangversenyt a fogadalmi templomban. A müncheniek elhozták a németek zeneszeretét, amely
ugyanugy megnyilvánul, ha négyen összeállnak kvartettezni, mint ahogy megnyilvánult
ezen a hangversenyen, amikor a Lehrerorchester háromszáz tagii vegyeskara szólaltatta meg
Mozartot, Verdit és Brucknert. Precizitás és
harmónia tette impozánssá munkájukat. Nem
kevésbé jól hangzott a Reichs-Symphania-orchester 100 tagjának játéka..
A n t o s Kálmán orgona játéka nyitotta meg
a műsort. Liszt Fumerailles cimü müvét sikerült Antosnak u£?y átirni. hogy a gyász és siratás sötét pompája dübörögjön a szivünkbe. A
bajorok M o z a r t Requiemjéből a Hostiast,
Sanctust és Benedietust adtak elő képzettséggel és egyszerű "hatásokkal. V e r d i heroikus
gesztusai Requiemjében is dominálnak és a
Diez iraeban remegő küzdelmek elismerésreméltó szószólót találtak a müncheniek kórusában.
.
Míg Verdi elementáris érzése! hullámzottak
át a templomon, az alkonyat árnyai is lassan
behálózták a haloványan csillogó mozaikokat.
A melankólia lassan felkúszott a szivekbe,
amikor hirtelen fényárba borult a templom
belseje. B r u c k n é r T e Deumának szolid eklekticizmusa ezután még ünnepélyesebbé vált
a csillárok és díszek élénk fényességében. A
hangversenyt Franz A d a m vezényelte finom
érzékkel, lelkesedésseL

Vacsora a Hungáriában
A" hangverseny utón a bajor dalosok a Hungáriában vacsoráztak. A vacsora marhapaprikás volt, amelyet szabad tűzön, a kávéház előtt
felállított bográcsokban készítettek. P a t a t
Lajosnak, a Hungária igazgatójának volt ez a
terve. Hatmázsás marhát vágtam le erre az alkalomra, másfél mázsa hagymát, két és fél mázsa burgonyát, másfél mázsa zsirt használtak
fel a vacsorához. A münchenieknek rendkívül
ízlett a kitűnően elkészített marhapaprikás,
nem győzték eléggé dicsérni az Ízletes vacsorát. Fel 11 órakor a társaság felkészült és külön villamosokon elindultak az állomásra,
ahonnan fél 12 óra tájban indult vissza a különvonat.

1 müncheniek
nevében Josef B a u e r válaszolt. Hangoztatta,
nem számítottak ilyen fogadtatásra, bár tudták,
hogy a lelkes magyar nép a világ egyik legvendégszeretőbb népe. Ezt pedig onnan tudták legjobban, mert a háború óta jól ismernek bennünket.

feltétlenül
vloven maaával

12.

SiauffeV'Sajioi!

A Meteoroíogiaí Intézet jelenti este 10
órakor. Időjóslat: A meleg idő tovább tart,
helyenkint ismét lehetségesek záporesők,
vagy zivatarok.

Tört oronm, ezöst, zálogteauDfváltásf Orn, ekszertavltások
dqorson, pontosan, olcsón Töm
órásnál. Eladás részletre. ABC
utalványon e l ő l e g nélkül.
Higiénikus csomagolási — Melegben
fontos I Minden jobb füazer- és cso"
mefiseüzlotbfln

Apja házában rátaláltak
a madocsai gyilkosra,
akit a csendőrök agyonlőttek
A halálraítélt Márkus Szabót szökése óta aoja
rejtegette. - A gyilkos apja vezette a csendőröket
fia rejtekhelyéhez. — Márkus Szabó revolverrel
lőtt a csendörökre, akik viszonozták a tüzelést
Szekszárd, julius 20. M á r k u s
S z a b ó az egyik csendőr megkérdezte, Márkus Szabó
János, a madocsai csendőrgyilkos, aki után va- barátjának 9 éves leányát:
lóságos hajtóvadászat folyt, a jelentések sze— Te mikor láttad utóíjára Márkus Szabó Járint a Bölcske közelében levő leshegyi barlang- nosit?
ban bujkált, de pénteken ott sem találtak rá. A
— Tegnap is láttam János bácsit, én vittem
tózkodási helvéról szólt, alaptalannak bizo- neki ebédet. A kisleány ezután elmondotta, hogy
nyult.
Megnehezítette a nyomozást, hogy Madocsa lanriok óta kendőbe göngyölt fazékkossága — büszke a csendőrgyilkosra. 300 penban viszi az ételt Szabó Jánosnak,
gő jutalmat tűztek ki annak a számára, aki a
nyomozók kezére juttatja Márkus Szabó Já- aki berot rejtőzködik apja házában.
A kisleány vallomása után Damsay alezredes
nost.
intézkedett,
hogy Márkusék háza körül mindenPénteken megérkezett Madoosára vitéz Damkit távolitsanak el. Kocsit .küldött át Böloskére,
say Farkas alezredes, a budapesti csendőrnyoahol a letartóztatottakat őrizték.
mozó alosztály parancsnoka ós közölte dr. Gál
Az öreget és egyik fiát hozták át Madoosára.
Dezső ügyésszel, hogy átvette a csend orgyilkos
Megkérdezték az öregtől, hogy
elieni nyomozás vezetését.
Délután fél 5 órakor telefonon jelentette az
igaz-e, hogy János fia a házban rejügyészségnek, hogy nagyobbszámu csendőrséget
tőzködik?
vont össze, mert alapos a gyanú, hogy
Az apa és fia egymásra néztek, az öreg néMárkás Szabót édesapja lakásán
rejtegeti.
Elővették a csendőrök az öreg Márkus Szabót,
aki elmondotta, hogy bizalmas beszéde van a
csendörökkel és kérte, hogy kísérjék el a házához. Az öregember
bement az istállóba és fa'szólitotta
ott rejtőzködő Hát, hogy adja meg
magdt.
Erre fia, amikor édesapja kijött, kidobott az udvarra egy orosz katonai fegyvert és
a várakozó csendőrökre több lövést
adott le két revolverből.
A osendőrtiszthelyettes tüzelést vezényelt.
Hárman belőttek az istállóba és az
egyik lövés Márkust hátán találta.
A golyó a mellén jött ki, Márkus'Szabó eszméletlenül esett össze. A golyó a szivét járta át
Orvosi megállapítás szerint
nem marad életben.
Szülei ellen fogolyszöktetés (miatt megindul a
bűnvádi eljárás. Márkus Szabó elmondotta, hogy
a fiút szökése óta állandóan otthon
rejtegette.
Házukban egy szalmagóré lakást csinált neki és
hol az istállóban, hol ebben a szalmagóréban
aludt.
Márkus Szabó János félóra múlva
belehalt sérüléseibe.
A történtekről a következő részleteket jelentik:
Már reménytelenmek látszott a munka, amikor
BELLAUOS1
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MOZI

A Columbia Pictnres nagysikerű u 'donsápra :

Angelika nővér

A brilliáns történet témája: apácafátyol, szerelem,
romantika.

Sehol olcsóbban! rK6egr|;;6rrávd^
gyermekkocsik gumi és
szerelékek részletre is. —
Nagy l a v i l ö m O h e l y

Szántó Sándor

g é p r a k l á r a , Kiss Dávid-palofa K i s s - u c c a .

Bútorszállítást

helyben és vidékre méltányos árban szakszerűen
R ^ P
3 P "
KELEMEN
eszközöl y | l
UCCA 1 SZ.

A szegedi Dóm-tértől

FILLERES
árakon szerezheti be üzletünkben fürdőfelszerelési, fehérnemű, kötöttáru és harisnyaszükségletét s ezáltal
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meggyőződést szerezhet arról, hogy teljesen
felesleges ma már vásárlásai eszközlése
miatt

B U D A P E S T R E

utazni, mert üzletünkben előnyösebben vásárolhat, mint Budapesten s igy a

VASÚTJEGYEK

ára is kárbavész. Saját érdekében tegyen
próbabevásárlást a

F E H F R C É G T C B L I S

BOROS MIKSA

cégnél

Széchenyi (ér 15.

hány pillanat múlva megszólalt:
— Ha már úgyis tudják a csendőr urak, megmondom, csakugyan igy van!
Azután bementek a ház udvarára és Márícus
Szabó csendőrkézre került — holtan.

repülőgépen a velencei C a m p o 8an Trovaso-ig

OLÁH GUSZTÁV
A VELENCEI
REINHARDT-ELÖADÁSRÓL
, (A Délmagyarország munkatársától.) Az ember
tragédiájától repülőgépen — a Velencei kalmárig.A szegedi Dóm-tértől a velencei Campo San Trovaso-ig ... Szerdán este játszódott le a legújabb
Reinhardt-produkció premierje Velenoe egyik romantikusan szines és reinhardtian hangulatos terén, — a legjobb olasz drámai színészek adták elő
valóságos velencei díszletek között, valódi velencei hangulatban Shakespeare velencei komédiáját
A fényes külsőségek között megtartott premierre
az egész európai művészi és színházi világ felfigyelt, — vájjon Reinhardt a salzburgi produkció
után mit alkotott Shakespeare-ből Velence pompás
adottságai mellett. Fényes internacionális közönség jelent meg Reinhardt velencei estéjén 6s a premieren részt vett ifj. O l á h Gusztáv, az Operaház
fiatal rendezője is, aki legutóbb a tatai kerti-játék megrendezésével aratott őszinte sikert és aki
most a szegedi Dóm-téren rendezi gróf R á n f f y
Miklós főrendező irányítása mellett Az ember tragédiája monumentális előadását. Oláh Gusztáv a
vérbeli színházi ember érdeklődésével és lelkesedésével mindenképen jelen akart lenni ennek a kivételesen érdekes színházi eseménynek bemutatóján, — repülőgépre ült, pontosan megérkezett szerda estére Velencébe és csütörtökön este már ismét
a szegcdi Dóm-téren vertté a Tragédia próbáit..
Kétszer 3 és félóra repülőút a velencei előadásért... A rendező modern eszközökkel — ha kell,
repülőgéppel — oldja meg az idő és a távolság
problémáját
Érdekes rajzokkal, tanulmányokkal és impreszsziókkal érkezett vissza a fiatal rendező, aki a
Dóm-téri próba közben a következő érdekes megfigyeléseit mondotta el a Délmagyarország munkatársának:
— Felejthetetlen élményt jelent ez a velencei
este, — igaz. Reinhardt produkció volt, sok utánozhatatlan eszközzel, adottsággal és hangulattal,
Reinhardt pompás meglátással a CamDo San Tro-

voso-t, egy egészen kis ig?zi velencei architektúrájú teret választotta ki „A velencei kalmár" velencei előadása számára a Guidecca mellett Egész
Velencében a kivételes készülődés jeleit és izgalmát lehetett tapasztalni, nagy nemzetközi előkelő
közönség gyűlt egybe erre az eseményre, amelynek jelentőségét az olasz trónörökös megjelenése
is hangsúlyozta.
— A gyönyörű architektúrájú kis téren meredek vastribünt emeltek, amely szinte az egész kis
tér területét elfoglalta, háztól-házig 1600 néző fért
el ezen a tribünön, — csupa estélyiruhás hölgy és
szmokungos ur.., Az egész tér olyan, mint egy
pompá« disziet, minden megvan, amire szükség
van. Reinhardt roppant ügyesen választotta meg
a helyet: a háttérben egy oanaletto húzódik meg,
amelyen az obligát velencei hid vezet át... A tér
baloldalán Shylock háza, egy valódi velencei ház
vörös színekben, hátul kis sikátorok és uccácskák látszanak, — ez mind régi, eredeti architektúra, tele virággal, oleanderekkel. A tér egész
építészeti adottságát belevonták a játékba, csak
Portia házát építették föl a filmépitészet anyagából. Egy korai renaissance palotát komponáltak
be a térbe és az összes Portia-jelenetek ennek a
palotának a terraszán játszódtak le.
— Maga a nézőtér is rendkívül érdakes látványt nyújtott, fölvonult az egész olasz arisztokrácia, a nemzetiközi művészvilág sok kitűnősége.
A magyar arisztokráciát H o h e n l o h e Ferencné
hercegnő képviselte és jelen volt C e r u 11 i n é
P a u 1 a y Erzsi is.
— A darab kezdete igazi reinhardti hangulatba
való ringatás volt. Velencei hangulat, minden sötét, hrangszó hallatszik egy közeli templomtoronyból . majd mesteri világítással hajnali szürkület, a távoli udvarokból olasz énekek hangzanak fel és a canaletton egy gondola siklik el...
Azután lassankint megvilágították a vu tükrét

egészen tükörszerűen és a viz fodrozása felvetitődött a környző házakra, ugy, hogy az összes házak szinte vibráltak a tlirkiz-tükörben... Aztán
pompás renalssance kosztümben megjelent Velence heroldja és felvonta Velence oroszlános lobogóját az árbócra... A kezdet reinhardti és frappáns . . .
2
— A legjobb olasz drámai színészek játszották
a szerepeket, látszott a tendencia, hogy a fiatal
művészi generációt vonták be ebbe a pompás előadásba. Maga Shylock megszemélyesítője is egészen fiatal szinész volt, tele olasz temperamentummal. Reinhnrdt pontos és gondos német elgondolása és az olaszoknak minden intuícióból jövő érzése talán nem lehetett mindég harmonikus. Azt mondhatnám. kissé túljátszottak mindent, de talán ez a
szabad térre való tekintettel történt. A kosztümök
egészen elsőranguak, színesek és érdekesek voltak,
kissé stilizált modorban. Két valóban reinhardti
főmomentumra emlékezhetem vissza: a két hercegkérő érkezése Portia házához. A marokkói herceg Arábia egész pompájával érkezett fantasztikus
felvonulással, keleti balett kísérettel. Az aragóniai herceg V e 1 a s q u e z-re emlékeztetett, minden sárga-fekete volt a spanyol udvar sok galantér iá jávai és raffinériá jávai. Beékeltek egy nagy
velencei karnevált is, amely az uccákon vonult végig, — ez azonban nem tekinthető másnak, mint
int^rmezzónak.
• Frappánsul
hatott,
amikor
Shylock a megvilágított valódi velencei házban
Jessicát kutatta kétségbeesetten, amint a szobákban erősen keresi a pénzét, — az egész nézőtér
tisztán látta a ház, a szobák belsejét, berendezését és eseményeit. Shylock a nagyjelenet végén kifulladva a canaletto hidján esett össze és ennek a
jelenetnek valóban lenyűgözően nagy hatása volt.
Reinhardt pompásan állította be ezt a felvonásvéget és általában a legtöbb szóló-jelenet a kis hídon játszódott le.

Részletre ls legelőnyösebben vehet

kerékpár!, gramofont, r á d i ó i
Déry g é p á r u h á z b a n K s ; « » , , .

Hz ellenőrző bizottság

a szslssd hagymakereskedők ellen
foglalt állást

Táviratilag kérte a kiadott szállítási igazolványok visszavonását

(A Délmagyarország
makói tudósítójától.)
Pénteken délelőtt Nikelszky Jenő polgármester
elnöklete alatt jilóst tartott a makói hagymakiviteli egyesülés ellenőrző bizottsága s ezen az
ülésen foglaltak állást az idei hagymaszindikátuson kívül maradt makói kereskedők kiviteli tevékenységének problémájával.
Az ellenőrző bizottság mindenekelőtt leszögezte, hogy a külkereskedelmi tárcaközi bizottság jóváhagyta a hagymakiviteli egyesülés megalakulását és biztosította részére mindazokat a
valutáris és szállítási keávezményeket. amelyeket a műit évi szindikátus élvezett és hogy e
jóváhagyás ala-ván a nemzeti bank szegedi fiókját és makói megbízottait utasította, hogy további hagymaexportállii tanúsítványokat ne
adjanak ki.
Ezután került sor a szindikátusba be nem lépett
akói kereskedők exporttevékenységének
megvitatására s ezeknek a kereskedőknek ismeretes ajánlatára, amelyben hajlandók a szindikátus által mindenkor megállapítandó vásárlási
árnál 10 szAzalékíka' magasabb áirom vásárolni,
hajlandók magukat a külföldi alákínálások tekintetben ellenőrzés alá vetni s mindezek folytán
ugyanazokat a kiviteli kedvezményeket kérik,
amelyeket a szindikátus élve.-:.
— Igen érdekes probléma volt a Doge-palota
Az ellenőrző bizottság előbb zárt ajtók mötanácstermének megoldása a szabad ég alatt A
gött tárgyalta meg a kérdést, azután meghallbírák itélőszékét is a hidon állították fel, de testgaitta dr. Csorba Jánost, a szindikátuson kivüli
kereskedők megbízottját. Előadta, hogy ők nem
őrökkel, apródokkal és tanácstagokkal annyira
a szindikátus ellen, hanem a termelők érdekében
körülvették ezt a területet, hogy a néző elfelejtetkivannak
Tésztverani az exportban. Aimig a szinte azt a Iogikátlanságot, hogy a tanácsterem a
dikátus nem vállal kötelezettséget az egész terszabadban van. A Dogé aranybibor, baldachinos
més átvételire, addig nem illethetik meg jogogondolán érkezett meg... Az előadás után a nésat; a kizárólagos exportkedv. zimények. Az igazi
zősereg betódult a színpadra és elvegyűlt a sze- termelői érdek ar hogy mindenki, aki tud exreplők között. Persze volt nagy ünneplés, Rein- portálni és a külföldi értékesítési lehetőséget
hardt is megjelent, lelkesen tüntettek mellette és dralákináiással nem rontja, kapja meg a szállítási lehetőséget.
•zámos „hoch" hallatszott. A trónörökös is ott
Szenvedélyes vita folyt ezután az ellenőrző
volt a szereplők és a nézőik színesen hullámzó
bizottság tagjai és a két megbízott között. A
tömegében és egyenként gratulált a szereplőknek
szindikátus vezetősége kijelentette, hogy a szinés elsősorban Reinhardt professzornak. Utána a
dikátusban fen-ritartorta és ma is biztosítja a
cfináléitokon még sokáig visszhangzott a női sely- feívtilimaradt kereskedők részére a helyet, akik
azonban ragaszkodtak önállóságukhoz a felkínált
meg suhogása a velencei éjszakában...
ellenőirzés és esetleges ex partkanti ngens megálA velencei kalmárt az idén háromszor tűzték
lapítása mellett.
műsorra, — Volpi gróf kezdeményezésének és
A megbízottak igy eredmény nélkül távoztak
Reinhardt munkájának igazi nagy sikere volt — az ülésből, amely továbbra is igen élénk hangumindhárom előadás jegyeit már előre szétkapkod- latban folyt. A szindikátusban lévő kereskedők
részéről Montag Vilmos kijelentette, hogy a kiták. Az idei siker után biztosra vehető, hogy a
vülmaradt kereskedők osak a nekik juttatott révelencei Reinhardl-produkciót jövőre sorozatos
szesedéssel nincsenek megelégedve s ha mégis
előadásokban ismétlik meg.
megkapnák a szindikátuson kivüli exportlehetőséget, a szindikátr b-n lévő kereskedők azonnal kilépnének. A termelők képviseletében felszólaló Diós Ferenc .zerint egy egészséges és
ellenőrzés alatt álló konkurrencia nem lehet a
termelök kárára, akik szerinte valóban (megköTekintetes Szerkesztőségi Szíveskedjék b. lapvetel hetik egész termésikészletük átvételét akjukban panaszos soraimnak helyet adind. A Székor, ha egy mononolisztikus szerv más kereschenyi-tér környékén a rendőrség szigorúan
kedőt nem enged dolgozni. Nagy Ernő és Szabó
ellenőrzi, hogy az teleteket 7 órakor pontosam
János a szindikátus kizárólagossági joga mellett
bezárják. De már az ellenőrzés a Hid-ucoára
érveltek, -míg Erdei Ferenc a svájd Mandí-cég
ugy látszik tnam terjed ki. Én hét órakor bezáés a Wolfiniger-uradalomnaik a szindikátussal
rok, a Hid-uocában még háromnegyed 8 órakor
való kapcsolatát kutatta.
is nyitva lehet tartani. Ezt nem egyetlen alkalommal figyeltem meg. Az fizletajtón ott a
Az elnöklő polgármester ősszefogfafásában
.,Zdn>a" cédula és mögüle figyelik a vevőt. Arra
azt emelte ki, hogy a szindikátuson kivüknaradt
kérem a rendőrséget, hogy mindenütt egyforkereskedők saját kijelentésük szerint is csak azmán tartassák b-; a rendet. Soraim szives közért akarnak külön exportálni, mert önállóságuléséért bálás köszönettel maradok: Fgy elöfikat nem hajlandók feláldozni. Ebből megállapítja,
hogy „nem közérdek, hanem önös érdekek vezetik őket, siemimi megnyugtató b i z o n y s á g o t nem
Herékpár, rődlú és varrógépét
tudtak adini arra, hogy okátr az árak emeléséhen
szakszerűen javítom felelősség mellett. Tűzzomán- közremüködneik, akár hogy közreműködésük
cozás, autogén beggesztés, accumulátor javítás és alapján több hagyma lesz exportálható és végül
töltés. Z8ÓTJSR műszerész. Gró! Apponvi A. n. rnern tudták eloszlatni azokait az aggodalmakat,
4. szám. (Uj helyiség.)
186
hoey az ő tevékeavsésaik esetén a kiiliöidön alá-

Jls olvasó rovata

kínálások és ennek folytán a termelői ár lemorzsolódása áll elő."
Az elnök javaslatára ezután az effiemőrző bizottság egyhangúlag arra az álláspontra helyezkedett, hogy a kiviteli egyesülés legteljesebb
támogatása érdekében keresi meg az illetékes
tényezőket és kéri, akadályozzák meg minden
eszközzel azt, hogy — az egyesülésen kiviili keret kedők is exportálhassanak.
A határozat alapján Nikelszíky polgármester
távirati kérelemmel fordult a földművelésügyi
miniszterhez, a Nemzeti Bankhoz és a Külkereskedelmi Hivatalhoz, hogy a már kiadott, de
még fel nem használt hagymakiszáliitási engeáélyeket hatálytalanítsák s a szindikátus exportmunkájában álló minden akadályt hárítsanak e!L
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Készítek,

karosszériák,
J ujak, mindenféle kivitelben

átalakítok,

nyitottakat

esukottra.
Autofényezések, bélelések. Karambolos autók javítása.

K o m b i n é k 400 pengőtől.

Bellér Kálmán, Koós József

K o s s u t h L a j o s s u g á r u l 68. s z á m . 295
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ADOKÖNYV

( A Délmagyarország munkatársától.) A városi kézbesítőknek napok óta megsokszorozódott a munkájuk. Az adóhivatal megbízásából
meglehetős rövid határidőn belül ki kell kézbesíteniük az adózóknak az u j adókönyveket.
Ezúttal 50.000 adókönyv kerül kiosztásra, ez azt
jelenti, hogy Szegeden 135.000 lakos közül
ötvenezren fizetnek adót Az adófizető személyek száma ezekszerint szaporodott, mert két
évvel ezelőtt még csupán 47.000 adózót tartott
nyilván a városi adóhivatal.
Tervek merültek fel arra. hogy az adőkönyvek rovatbeosztását megváltoztatják, errevonatkozólag a Szegedi Háztulajdonosok Egyesülete előterjesztést tett a város hatóságának
és a pénzügyminisztériumnak. Az u j rovat-beosztás arra lett volna jó, hogy az adózó könynyüszerrel, első áttekintésre megállapíthatta
volna, hogy mennyi még az adótartozása és a
különböző adónemeknél hogyan számolták el
a befizetést Most ngyanis az adókönyvek beosztásánál ezt nem lehet egykönnyen megállapítani és sokan nem tudják, hogy mennyi az
adótartozásuk.
A beosztás megváltoztatására vonatkozó javaslat még a pénzügyminisztériumban fekszik
és amíg a miniszter nzt nem hagyja jóvá, nem
lehet változtatni a könyveken. Különben is az
adókönyvek az állami nyomdáhan készülnek és "a szükséges mennyiséget időnkínt leküldik Szegedre. Egvelőre tehát a beosztáson nem
lesz változtatás, de tekintettel arra, hogy szegedi mintára, ujabban más városok is kérték
az adóivek beosztásának megváltoztatását, valószínű, hogy jövőre erre sor kerül
Itt emietjük meg, hogy dr. S z e p e s s y Aladár pénzügyigazgató jelentése szerint Csongrád
vármegye területén meglehetős kedvező az idei
adófizetés eredménye. A megyében — kivéve
a Szegeden eszközölt befizetéseket — az elmúlj
félév alatt 41.733 pengővel több adót fizettek
be, mint 1933. év első felében. Az adóhátralék
ezideig 1,900.000 pengő, ami 52 és fél százaléknak felel meg. Szegeden, mint jelentette a
Délmagyarország, 65.000 pengővel
kevesebb
adó folyt be januártól juliusig, mint tavaly^
A pénzügyigazgató jelentése rámutat arra is,
hogy a védett birtokosok eleget tesznek fizetési kötelezttségeiknek és az elmaxadl törlesztési összefijek minimáiásak.
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18 éoes leány kalandos szökése
a szülői házból
(A Délmagyarország munkatársától.) Egy roiflantikus hátterű ügy bonyolódott Szegedem az
elmúlt napokban. Ma már a felizgatott kedélyek
ugy, ahogy lecsillapodtak. Fiatal leány állott az
események középpontjában, egy 18 éves leány,
aki romantikus hajlamainak engedve megszökött
szülei házából és Pestem kóborolt napokom keresztül, amig kétségbeesett hozzátartozód meg
niem találták. A jó családból való leány már régóta panaszkodott ismerőseinek, hogy nem bírja
az otthoni tétlen cletmcdot és segíteni akair magán. Eljutott a szülők fülébe is a leány óhaja és
óva intették, hogy valami ostobaságot elkövessen. El akarták vinni nyaralni, de a leány kijelentette, hogy nem megy. Nem ment, mert akkor már elhatározta, hogy szakit az eddigi helyzettel és saját IáKra áH.

fogtolk gyászolni. Ebben az esetben ugyanis
nem térek többé vissza..."
A leány eltűnését komplikálta az is, hogy volt
már vőlegénye, amit inkább szülök szemeltek ki,
mint a leányuk... A fiatalember — aki ugyaiacsak jómódú családból való — szemrehányásokat tett a szülőknek a leány eltűnése miatt.
Kétségbeesett keresés indult városszerte.

KAKAÓ
cukrozott, la, kakaóporból készült
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Hz idei paprikatermés

Gradóből kapttfe az alábbi sarakait:
Igen tisztelt Szerkesztő urt Pihenés közben,
az adriai tenger kékes hullámainál nagy érdekAzt ugyanis nem is sejtették, hogy a leány már
lődéssel olvastam a Délmagyarország 15-i száel is utazott a városból. Azt hitték, hogy csak
mában ,Az idei paprikmszezon prognózisa" cíelkóborolt valamerre és valahol holtfáradtan reá.
mű cikket és kérem engedje meg, hogy azt ttéakiadnak a késői órákban. A fiatal leány ugyanis miképem kiegészíthessem.
évekkel ezelőtt egvizben megtette már. hogy elAlsóvárosi polgártársaim kifejezésével élve, a
tűnt a szülői házból és éjfélkor találtak rá a körpaprika még sokáig hát künnf" és ennek követA leány titokban készülődött az útra. Szülei
töltésen. Ott sírdogált egyedül. A szegedi nyo- keztében kissé korainak tartom a 650 vagonos
azt hitték, hogy a kissé egzaltált leányuk megmozás azonban — természetesen — eredmény- termésbecslést. Az egyedüli fix támpont, hogy
nyugodott. Elvitték idegorvoshoz is, aki azonban
telenül végződött. Két nap múlva belátták a
a beültetett terület 13.000 hotd volt. Az időjárás
szülők, hogy gyenmekük ¡úncs a városban. Azt
nem tapasztalt a leánynál semmi különösebb bajt.
a paprikára eddig igen kedvező és ha továbbra
is megtudták, bogy azon a bizonyos estén felBoldogan vitték haza leányukat a szülők. Peis kedvező marad (hosszú ősz), ugy minden biszállt a buáapesti vonatba ...
dig éppen akkor volt a legnagyobb baj:
zonnyal jó termésnek nézünk elébe, még akkor
A leány azzal a kevés pénzzel, amellyel eluta- is, ha a számszerű eredmény 650 vagon helyett
a leány d határozta. hogy megzott Szegedről, egvideig tanácstalanul álldogált
csak 400—500 vagon lesz.
szökik.
a villanyfényes nagykörúton. Először vött egyeTéves az az állítás, hogy „Amerilka évi fodül a fővárosban és a forgalom megzavarta.
gyasztása 1000 vagon paprika", mert hiszen a
Aztán az együk szállóban szobát vett ki, más- hivatalos adatok szerint a legnagyobb paprikaKörülbelül egy héttel ezelőtt az esti gvarsmál
nap pedig hozzálátott — boldogulásának keremegjelent egy ideges, csinos, fiatal leány. Befogyasztó Amerikai Egyesült Államok évi behoséséhez.
szállt az egyik másodosztályú fülkébe és azonzatala csupán mintegy 200—250 vagon között
nal lehúzta a függönyöket. í g y utazott egészen
váltakozik.
Terve az volt, hogy
Pestig. Ott hirtelen V»~rott a vonatról és kis
Hogy a szövetkezeti értékesítés a gyakorlatkofferjével a kezében elltűnt az állomás forgaban miit jelent, azt tudjuk a közelmúlt számos
mint színésznő igyekszik efhdyeztagában.
példájából. Kísérletezések uj állások szervezésékedni.
vel, mely kísérletezéseik az állást elnyerők száA szülők ezalatt már lázasan keresték Szemára beválnak, de a termelők azok hasznát nem
Azt hitte, hogy ez könnyen tog menni, szomogeden. Este ugyanis, amikor a vonat körülbelül
látják és a szövetkezet néhány évi vergődés után
rúan kellett azonban tapasztalnia, hogy juliusban
Kistelek felé robogott,
jobblótre szenderül. A keserű tapasztalat —<
a legrosszabbkor érkezett Budapestre. A színmelyből azonban, ugy látszik, nem okulunk —
házak
nyári
álmukat
aludták,
a
direktorok,
renmegtalálták a leány búcsúlevelét.
pedig megmarad.
lezők nyaraltak valamerre. Felkereste az egyik
A paprikaszüret előtt időnként mindig hasonló
filmstúdiót
is.
de
ott
sem
járt
szerencsével.
KözA levél szűkszavú volt:
hangok hallatszanak, öntsünk tiszta bort a poben pedig pénze elfogyott és már tartozott is a
hárba és -engedjük át a demagógiái a politiku„Kedves szüleim — íría a leány — nem szállodában . . . Még egy napot adott magának.
soknak! Minden paprikatermelő, kikészítő, őrlő
Elhatározta,
birom tovább ezt az életéi U g y érzem,
és kereskedő nagyon jól tudja, hogy a mostani
hogy többre vagytk hivatott, minthogy itt3—3.50 pengős árak csak addig maradhatnak
hogyha nem sikerül, végrehajtja terhon üljek és várjam a 'ószerenosót, aki talán
meg, míg az uj termés piacra nem jön. De ezevét: öngyilkos lesz.
egy férfi képében bekopogtat hozzám...
ket az abnormálisan magas árakat senki sem
Nem, ezt nem bírom 1, ezért ne is harakívánja Az egész érdekeltség, de maga a földA szülök ekkor már Budapesten is nyomozgudjatok r á m . . . Ti sohasem fogtok megtattak leányuk után. A magándetektívek épp a imüvelésiigyi .minisztérium is számit arra, hogy
az uj idénybon az árak lényeges-en alacsonyabérteni engem. Azt hiszitek, mert vau mit legjobbkor találták meg a kétségbeesett, halálbak, mondjuk, normálisak lesznek.
raszánt
leányt..,
ennem, ruháim is van, boldognak kell lenAz értékesítésinél a gondok szükségtelenek. X
A happiend Szegeden következett be. A leányit
nem. Szerintem nem ennyiből áfl a boldogpaprikakereskedelemmek nem kell szervezkedni,
hazahozták — teljesen k' ryógyultan és kiábság . . . Most elmegyek és boldogulni igyekaz meg van szervezve. A legkisebb osztrák farándultan. Maga jelentette ki, hogy most már
szem a magam szájaize szerint. Vagy silutól kezdve az északaimerikai metropolisokig
szívesen feleségül megy aljhoz a fiúhoz, alkit a
készen állanak a szegedi cégek képviselői az ni
kerül, vaigy niem. Ha sikerül. Ti is me.íboszülők szántak neki... Házasság: a közeM bemagyar paprika eladására. Minden nj szervezet
osájtok majd nekem, ha nem sikerül, meg
tekben. . .
csak felesleges és mondhatom, hogy hiábavaló
kiadást jelent.
Az, értékesítésnél termés7>efcsen nem ideális
hírnevek, hanem osatois világpiaci reális árak játszanak szeren et Itt elsősorban a spanyol paprika árával kell lépést tartanunk, mert Spanyolmegkezdődött
Gizella tér 4
ország évi 2000—2500 vagon termelésé vei első
faktor a világpiacon. A magyer termelőnek tehát azzal keffl számolnia, hogy a spanyol paprika árával e g y nivóm értékesítheti majd paprikáját. A mai helyzet szerint a spanyol árszintnek kilónként oirca 1 pengős ár felel meg (édesr
nemes minőségnek). Hogy ez asz ár alacsony-e,
vagy nam, azt a földművelésügyi miniszter ur
őnagyimétt óságának bölcsességére biz ont, inert ő
az egyedüli alki az árat emelheti oly módonw
hogy az összes érdekeltségeknek tetszésére legyen minden kényszarrendszabály nélkül. Ha
tudniillik a minisztérium elrendeli, hogy a múltban megadott kilónkénti 20 fillér visszatérítés;
valamint a paprikának fináncpengő ellenében történendő exportja ismét engedélyezhető, ugy
mód adatik arra, hogy ugyanazon eladási árak
mellett a paprilkakikészitök a<z édes paprikáért
1 pengő helyett kilónként 1.40 pengőt kapjanak;
JEGYEK KAPHHTOK
J E G Y Á R U S Í T Á S
mely ár mellett ugy ők, mint a termelők megtalálják számadásukat, még ha holdanként 500 kim é g a Délmagyarország
a színház nappali pénzlónál kevesebbet is termelnek. Ilyirányu állami
és a Friss Újság kiadóbeavatkozást mindenki szívesen vár, még pedisJ
mielőbb, mert az értékesítés küszöbön áll.
táránál 9-1-ig és 72 3-tól.
hiv^taláhan.
Amidőn mindezeket az igen tisztelt Szerkeszd
ur tudomására adom, vagyoJc őszinte tisztekjfct»!
S£üzer Miklós.
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Minden hölgy csak CFB harisnyát visel ^
mert a legszebb, legjobb és legolcsóbb

Nyaralási széljegyzetek

formációja alapján rájön barátom, hogy a Feketetenger hideg, száz évig pedig csak azok élnek,
akik aludtejen kívül mást nem esznek.
— De csak van zöldpaprika, meg szalonna!
— A zöldpaprikát a bulgárok csakis a zsiros
magyar földben tudják megtermeszteni s azért
olyan drága, mert azt álmodják, hogy Szentgyörgyi professzor átveszi az egész termést. A szoba
és a penzió is valamivel drágább, mint ahogy híresztelték. Nem sokkal, csak 2—300 százalékkal.
Sokkal okosabb, ha az ember meghúzódik a Bakonyban. Ott aztán csend van. különösebben öltözködni se muszáj s végtére pártolni kell a hazai
tájakat is. A koszt mesés, fillérekbe kerül, a rostélyosok átmérője...
Mire megérkezik a nyár, aktatáskát hord, hogy

Testvéreknél

minden térkép és prospektus elférjen benne, megjárta — légvonalban és tervben — Dalmáciát, pihent hasonlóképpen üde stájer faluban, elmesélte
az összes balatoni regéket, számtalanszor sóhajtozott a Kékes felé, (Czerkóné: Bizonyisten, a Kékes... !) igyekezett meggyőzni, hogy a tiszai strandoknál helyesebb intézmények nincsenek, közben
többször lefujt minden utitervet, mert okosabb beruházási szándékai támadtak, — most napok óta
nem látom. Két eshetőség lehetséges: vagy Szatymazon van, vagy otthon piheni ki lehúzott redő-*
nyök mögött egy hosszú esztendő uti fáradalmait
Az igazi tényállást csak október derekán tudom
meg, mikor újból találkozom a prospektusokkal,
meg a kérdésével:
— Mi lesz a nyáron?

(3.) A most tárgyalt eazmekörbc tartozik az a
barátom is, akit be kell mutatnom, ha ugyan még
nem ismernék.
Október közepém, de legkésőbb november első
napjaiban kedélyes társalgás közben egyszer csak
megszólal.
— Hogy leszünk a nyáron?
A szituáció körülbelül a következő: az uccán
szakad a; zápor, a szélvihar gúlákat épített a levert falevelekből, a társadalom szapora estélyeket rendee, hogy megtárgyalja a mezítlábas iskolásgyerekek helyzetét s a háziasszony zavartan
mentegetődzik.
— Be akartam ma füttetni, de nincsenek még
ívndben a kályhák. Reggel elüzentetek Bellaágíi
bácsiért.
A gyerekek most érkeznek haza a csavargásból,
piros a fülük, meg az orruk hegye, „odakünn vetkőzz le, ne piszkold be a szobát," — szíves szó
, l ü
U S
fogadja őket, a vendégek pedig találgatják, hogy a
Levente hustje, vagy a lélegzetük-e az a szállongó
S í é c S e n y l
l é r
16.
kékes valami a levegőben?
Selymek,
m ^ l y m e l f , m m t H n o f c , prenadtnnk
sib.
nagy
völaaxíélcban.
Akkor veti fel barátom a kérdést:
— Hogy leszünk a nyáron?
A takarékosságot jellemző szobában sóhajok keletkeznek, (mégse cigarettafüst lehet az a kék!) s
valaki fogvacogva jegyzi meg:
— Mindenesetre melegebb időnk lesz, mint arai— ötvenezer pengő államsegélyt kapott Szenlyen most van.
— Agy- és szivérelmeszesedésben szenvedőké
tes. Szentes városa néhány héttel ezelőtt anya— Az kérdés, kap a témába barátom. Mi ráztunk
nek megbecsülhetetlen szolgálatot tesz az enyw
juliusbnn. Ellenben kaptam most néhány jó cimet, gi válságba került: a házipénztár fizetési köhe természetes „Ferenc József" keserűvíz aztelezettségeinek a maga erejéből nem tudott
írtam információért. Majd jövőre okosabban csiáltal, hogy a tápcsatorna tartalmát kíméletesen
eleget tenni. Mivel más mód nem kínálkozott,
náljuk.
levezeti és az emésztőrendszer működését biz*
a város segítségért fordult a pénzügyminiszterKét hétbe nem telik, jön lelkendezve, szinte
tosan elősegíti.
hez és felkérte dr. L á z á r Andor igazságügy»zárnval s már messziről ütögeti a zsebét.
minisztert. a város képviselőjét, hogy támo— Nagyszerű anyag, soha többé nem megyek
I n l r á C ' ; á « f n 7 * C e l ö t t hozassa rendbe kárpito'Ausztriába. Itt vannak az északi prospektusok, gassa a város kérelmét. Az igazságügyminiszter
L d n a a V < m U £ t * 5 zott bútorait. Ata akitások, jaeleget tett a kérésnek és haladéktalanul érintitthon sem jövünk ki annyiból, mint ott. Az útivítások szakszerűen Mindennemű párnázolt bútor ál'an«
kezésbe lépett a pénzügyminiszterrel, aki ez- dóan raktáron. Kaszta testvérek kárpitosok, KBIcsey n. 8.
költség körutazási jeggyel potomság, a napi elláután a közbenjárására 50 ezer pengős államsetás a pénzünkön nem egész pengő ötven. Reggelre
gélyt utalt ki Szentesnek. A város a pénzt már
finom szardínia első kézből, ott vannak még félkiló— Kedvezményes utazás a kecskeméti „Hi-<
fel ís vette és egvrészét kamatterhek kifizetésok is, csak hozzánk küldik az apróját. Délben
rös Hétre". A Szegedvidéki Gyümölcstermelők
sére forditotlák. A szentesi lapok azt iriák,
akkora fókaszelet, mint a karom. (Ezt elevenben
Egyesülete értesiti tagjait és az érdeklődőket,
illusztrálja, valóban, impozáns karja van.) Az em- hogy a segély kieszközlése egyedül dr. Lázár
hogy a kecskeméti Hirös Hétre két autóbusz
Ferenc
érdeme,
aki
ezzel
a
ténykedésével
is
taber unja mór itthon az egyhangú kosztot, egyébindul Szegedről. Az egyik szombaton este 12
nújelét adta városa iránti szeretetének.
kénrt sem ettem még rénszarvas-gerincet, nem beórakor azokkal, akik a kecskeméti hajnali pia*
szélve az eszkimókról, akik állítólag igen müveit
cot is megtekintik. A másik indulási ideje vaemberek.
sárnap reggel fél 7 óra. Indulás az autóbusz*
— Csak nem akarsz belőlük is enni! — hördül
állomásról. Mindkét autóbusz megáll Szatyma*
fel valaki.
zon és Felsőtanyán. Költség ebéddel együtt kő*
— Persze hogy nem. De a társas érintkezésre
rülbelül 5 pengő. Jelentkezes szombaton 1 óráig
gondolok.
a gyümölcskiállitás titkáránál
(ipartestület).
— Magukkal megyek, magukkal megyek! — lelTekintettel a rendelkezésre álló korlátolt számú
kendezik Czerkóné, aki mindenben benne van.
helyre, a jelentkezés sorrendjében biztosit he*
Karácsonykor a rádió megváltoztatja a velencei
lyet az egyesület.
harangokat, barátomat déli hangulatok lepik el.
— Feleséggyilkosságért: ötévi fegyház. Sá*
— Voltaképpen sose jártam Olaszországban, métoraljaujhelyről jelentik: A sátoraljaújhelyi
gis csak az a világ legbájosabb része. Ha az emtörvényszék K u i a s István gazdálkodót, mert
bernek nincsenek túlzott igényei, nagyon kevésegyik Monok melletti tanyán több baltacsapás-i
nap
múlva
kezelődnek
a
ből kijön. Egy kis körutazás, aztán megállapodás,
sal megölte feleségét, 5 évi fegyházra Ítélte. AJ
mondjuk a Mendel-szorosban, huszonöt kilométertörvényszék az ítélet kiszabásánál figyelembe!
nyire Bozentől, a Dolomitokban. Ezernégyszáz
vette, hogy az asszony megszegte a hitvesi
méter magas, nahát mit akarsz? Megszereztem a
hűséget.
prospektusokat, egy szoba ára, ablakkal a feny— Öngyilkosság a budapesti városházán. Bu*
— Ki lesz a szegedi honvédzenekar uj karvesekre... ebédre kőszáli zerge akkora adagokdapestről jelentik: A központi városháza egviK
mestere.
Ismeretes,
hogy
F
i
c
h
t
n
e
r
Sándorban. hogy a felét sem eszem meg, ide nézz...
nak Budapestre való távozása óta a szegedi ka- hivatalos szobájában S c h l e s i n g e r Nándor
Rakja ki a térképeket, az árjegyzékeket, csodátonai zenekarnak nincs karmestere. Amint ér- hadirokkant pénteken délelőtt mellbelőtte mafatos vidék s milyen levegő!
tesülünk, az állás a közeljövőben betöltésre ke- gát. Szegényházba való utalását kérte és mai
— Grandi Alberghi della Mendola. öt szálloda
azt közölték vele, hogy beutalásáig néhány na*
rül. A pályázók között van B e c k Miklós, a
között válogathatsz, minden kategóriában ....
szegedi szinház karmestere is, akit támogat a pot kell még várni. Súlyos állapotban vitték a!
— Azt mondta, hogv Mendola? — izgul CzerkóRókus-kórházba.
né. Föltétlenül magtikkal megyek, imádom a Men- városi hatóság. A legnagyobb valószínűsége méx Pajor-szanatóriugi (Budapest Vas-ncca 17.?
gis annak van, hogv F r i c s a y Richárdnak, a
dolát.
ügyében felvilágosítást nyújt szívességből Szege*
Már ott Is van a barátom, tudja a portás nevét, nyugalomba vonult budapesti karmesternek a
den: Temesváry József gyógyszerész (telefonj
beléd szuggerálja a borok zamatát, valóságos ele- fiát nevezik ki a szegedi honvédzenekar kar13-91). Makón Szöllőssy Jenő gyógyszerész (tele*
mesterévé. Erős vetélytársa Fricsaynak P o nven balbiológiai állomás, a delfineket bizalmasan
fon: 2-01)
fininek nevezi és az útra spórol. Februárig azon- g r á c z, a székesfehérvári honvédzenekar karmestere
is,
de
azt
mondják,
hogy
a
legközelebban kiábrándul Olaszországból, (nagy a halszag),
hoMJámyutt a félretett a pénzhez is. ujabb térké- bi jövőben megtörténő kinevezés a fiatal Fripekkel. szirtes nyomatokkal, prospektusokkal je- csayt fogja a szegedi honvédzenekar élére állítani,
lentkezik.
— A postaigazgatóság uj vezetője hivatalá— Jelszó: Várna! — mondja titokzatosan. Szinban. A kereskedelmi miniszter a szegedi kerüte szegvén. hogy milyen olcsó. Minden lévában
leti postai igazgatóság vezetésével dr. SchefHUNGÁRIA: nyitott terraszok.
cgv. Egyágyas szoba körülbelül nyolcvan fillér
fer Ferenc posta igazgat ót bizta meg, aki átvetmi pénzünk szerint. Ott lesz fél Szeged.
QAGI-ÉTTBREM: Farkas Jóska zenekara. Árte az igazgatóság vezetését.
— Köszönöm alásan, mondia valaki. Nem azért
nyas kerthelyiség, kitűnő konyha.
—
Cigányzenekarok
hangversenyeznek
hetenxrököm el nyáron, hogy akkor is a régi arcokat
UJSZEGEDI
VIGADÓ: ma este tánc.
kint
a
Széchenyi-téren.
A
szegedi
cigányzenészek
lássam.
küldöttsége
jelent
meg
dr.
T
ó
t
h
Béla
polgármes— De az olcsóság az ellátás! Körülbelül két
EMKE-KÁVÉHÁZ: Uj zenekar. Reggel 4-ig
pengő egy napra, tengeri fürdő, ötszöri étkezés, terhelyettesnél, akit arra kértek, engedélyezze,
nyitva.
hogy
hetenkint
kétszer:
szerdán
és
szombaton
séakkora kecskerostélvosok, mint a lapockám...
PUZSIN
legrégibb halászcsárda: Különleges
tahangversenyt tartsanak a Széchenyi-téren. A polCzerkóné csuna láng.
harcsás halászlé, pusztamérgesi fajborok.
gármesterhelyettes
a
kérelmet
teljesítette,
szom— Várna? Erre gondoltam az egész héten.
battól kezdve már hangversenyeznek a cigányzeF<rvütt megyünk.
Hogy kinyit a tavasz, egy bulgár turógyáros in- ne szek.
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Hová menüink ma este?
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LESZ-E HABORU?

Csak eredeti

STYRIA

kerékpárt

és világhírű RE1THOFF2R gumit ve.
gyen, mert árban és minőségben vezet.

UJOif Péter gepdrunaza Híd U. 1.
M A K Ó I

H Í R E

8€

Meglepd eredménnyel járt a zőldpiaei razzia.
Közöltük, hogy a zöldpiaci elárusítók panaszt tettek a polgármesternél az ipari gazolvány nélküli
árusók elszaparodása és illetéktelen kcmkurrenciája miatt A polgármester a panasz folytán most
már másodízben rendelte el a piaci árusok felülvizsgálatát, amely mindkét esetben meglepő eredménnyel végződött Elsőizben 9, másodízben pedig 12 olyan árust találtak, akik iparigazolvány
nélkül folytatnak úgynevezett elárusítói tevékenységet. Kihágás cimén valamennyiök ellen megindult az eljárás. Az engedély nélküli árusítók ezután sem mondanak le tevékenységükről, hanem
iparigalozványt váltanak s most már törvényes
keretek között gyakorolják azt, amivel eddig engedély nélkül foglalkoztak.
Sertéspestis-zárlat Makón. A hatósági állatorvosok jelentése szerint a bel- és külterületen a sertéspestis járványszerüen lépett fel. A város polgármestere a zárlatot az egész város területére elrendelte, ami azt jelenti, hogy további intézkedésig sem a helyi, sem az országos vásárokra sertéseket Makóról felhajtani nem szabad. A megbetegedéseket és az elhullásokat azonnal jelenteni kell.

usieiyhoEi

kiárusít

fehérnemű-

eket, vászon, asztalnemű és harisnyaféléket

j(|S|l7|i!.
I8P 9.

— A frontharcosok. A szegedi Hunyadi János
gyalogezred 22-én rendezendő
emlékünnepélyen
testületileg résztvesznek. Gyülekezés 9 óra 40 perckor a piarista gimnázium főbejárata előtt. A kivonuló frontharcos bajtársi század parancsnoka
dr. Mihályffy István v. tartalékos százados, kir.
ügyész. — A munkanélküli igazolt frontharcosok
hétfőn délután 6 órakor jelentkezzenek a szociális
ügyosztálynál (iparostanonciskola).
x A nyári időszámítást nálunk nem vezetik be.
önnek azonban azért is számolnia kell az idő változásaival: ezért nélkülözhetetlen a valódi Diana
sósborszesz.
— Kiugrott a szanatóriumi szoba alblakán.
Budapestről jelentik: Pénteken reggel meghalt
a Mav.-kórházban S k a r p i n s k y
Nándor
pontafőtiszt 41 éves felesége, aki a Batizfalvyszanatórium egyik emeleti szobájából ugrott k i
a kertet szegélyező keramitra, ahol élettelenül
terült el. A szanatóriumból a kórházba szállították, ahol pénteken meghalt. Az eddigi megállapításokból öngyilkosságra lehet következtetni, mert Skarpinskyné súlyos idegbajban
szenvedett. Más feltevés szerint lehet, hogy
megszédült és kiesett az ablakon. Skarpinskyné halála előtti napon néhány percre visszanyerte eszméletét, a rendőrtisztviselőnek azonban nem tudott magyarázatot adni a történtekről.
x Róteslapok Kocsisnál.
141
— Munkaközvetítés. Állást kaphatnak a Hatósági Munkaközvetítőben: 2 müvirágkészitőnő, 1
varrónő (géppel), 2 kovács, 2 épületlakatos, 2 kádár, 2 bognár, 1 asztalos, 1 takácsmester (szövőszákkel), 1 szakács (Gyulára), 14 ügynök, 2 kifutófiu, 1 gazdasági kocsis, 5 hölgyfodrásznő.

Egyéni utazás
Rómába!
4 nap Róma, 2 nap Nápoly,
2 nap Firenze, 2 nap Velence,
2 nap Ábbazia kitűnő hotelekben minden költséggel (Lit. 980)
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Minden felvilágosítást megad s előjegyzést
elfogad a

„Délmagyarország"
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Üteged,

Kétségtelen, hogy ez a nehéz probléma
mostanában erősen foglalkoztatja Európa
és az egész világ közvéleményét Az újságokban cikkek lelennek meg magasálíásu
katonák és politikusok könyvekben irják
meg szakvéleményüket, a nagyközönség
pedig aggódással látja a külügyminiszterek
Külföldi utazásait és hallgatja a békeszeretettől csepegő nyilatkozatokat. A multak
tapasztalatai azt mulatják ugyanis, hogy
mikor nagyon emlegetik a békét, akkor
szokott baj lenni a béke körül.
Mi mégsem hisszük, hogy háború legyen.
Legalább is erre látszik utalni a külügyminiszternek a tegnapi hivatalos lapban megjelent rendelete, amely a következő nem
éppen rövid cimet viseli:
„ A magy. kir. külügyminiszternek 72.520
5. 1934. K. Ü. M. számú rendelete a háború
igénybevételéről való lemondás tárgyában
Párisban, 1928 évi augusztus 27-én kötött
nemzetközi szerződés életlieléptetéséről szóló 78.317—5. K. Ü. M. számú rendelet további kiegészítése tárgyában."
Egyszóval, további kiegészítés. Szól pedig a kiegészítés betüről-betüre következőképen:
*
„A háború igénybevételérőí történő lemondás tárgyában Párisban, 1908 évi augusztus hő
27-én kötött, az 1929:XXXVII. törvénycikkbe
iktatott és 97. 1929 évi szeptember hó 20-án
kelt 78.317—1929. 5. K. Ü. M. számú rendelet
(kihirdetve a Budapesti Közlöny 1929. évi 216.
számában) szerint 1929. évi juíius hó 24-én
életbelépett nemzetközi szerződéshez a most
mondott időpont ntán és az 1930. évi március
hó 11-én keh 55.120-1930. & K. Ü. M. száimu
rendeletben (kihirdetve a Budapesti Közlöny
1930. évi 60. számában), továbbá az 1930. évi
október hó 29-én kelt 82.704-1930. 5. K. Ü. M.
száimu rendeletben (kihirdetve a Budapesti
Közlöny 1930. évi 251. számában), az 1931. évi
julius hó 27-én kelt 77.7KV-1931. 5. K. Ü. M.
számú rendeletben (kihirdetve a Budapesti
Közlöny 1931. évi 170. számában), valamint az
1932. évi május hó 6-án kelt 70.581-1932. 5.
K. Ü. M. számú rendeletben (kihirdetve a Budapesti Közlöny 1902. évi 105. számában), végül az 1932. évi junius hó 2-án kelt 72.574—1932.
*5. K. Ü. M. számú rendeletben (kihirdetve a
Budapesti Közlöny 1932. évi 126. számában)
felsorolt államokon kivül csatlakozásukat jelentették be a Brazíliai Esry esii H-A B* irtok,
ametveknek csatlakozási okirata 1934. évi május hó 10-én tétetett 1« Washingtonban."
Kő esett le a szivünkről, mikor ezt a
mondatot elolvastuk. A mondat véget ért,
megtudtuk, hogv Brazília is csatlakozott és
ezt a magvar külügyminiszter rendeletben
is kiadta. Most már csakugyan ném lehet
háború.
— Elindultak a mátraverebélyi zarándokok.
A mátraverebélyi zarándokokkal szombaton
hajnalban elindult a különvonat, amelynek
mozdonyát ízlésesen feldíszítették. Nyolcszáz
résztvevője van a zarándoklatnak, ebből hatszázötvenen szegediek, a többiek Szőreiről, T á péról és a környékbeli községekből valók. A zarándokokat P. R a f a e l és P. D e z s ő ferenerendi barátok vezetik, résztvesz a zarándoklásban B a r m o s György főesperes is. A zárán*
dokcsapat hétfő este érkezik vissza Szegedre.

fl Délmagyarország sakkversenye előfizetői részére
A Délmagyarország sakkversenyt rendez előfizetői részére, külön középiskolások és külön
versenyzők részére. A két csoport a mérkőzést
párhuzamosan, vagy egymást követő napokon
folytatja.
A felnőttek versenyében az első dí j 100.—
pengő, a második 75.— pengő, a harmadik 50.—
pengő.
A középiskolásoknál az első díj egy aranyóra. Ezenfelül kilenc könyvdíj van.
Nevezési díj felnőttek részére 3 pengő, középiskolásoknak 1 pengő 50 fillér. A versenyre
csak azok nevezhetnek be, akik nyugtával igazolják, hogy előfizetői a Délmagyarországnak.
Abban az esetben, ha nincs elég jelentkező, a
versenyt nem tartjuk meg. Tornavezetők:
X r o ó Imre és W e i s z Imre, a Szegedi Sakk
Kör főtitkára. A nevezéseket a kiadóhivatalba
(Aradi-ucca 8.) és a fiókkiadóhivatalba (Valéria-tér 11.) juíius 31-ig lehet benyújtani.
A verseny augusztus 1-én kezdődik az a ¡szegedi Vigadóban.
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Budapesti értcktő/.sde zárlat. A hét utolsó tőzsdenapján a forgalom nyitáskor csendes volt. Vételi megbízások alig érkeztek a piacra, ugy, hogy
a kisebb mennyiségű árukínálat is az értékek nagy
részénél árlemorzsolódásra vezetett A rendezési
nap sem hozott emelkedést a piacra, mivel az egész
heti tartózkodás miatt a spekulációnak nincsenek
nagyobb kötelezettségei. A tőzsdeidő második felében a kínálat megélénkült, az irányzat ennek
következtéiben elgyengült, jelentékenyebb árveszteségek azonban neon jöttek létre. Magyar Nemzeti Bank 129, Kősztén 248.5, Ganz 15.7, Izzó 175.5.
Szegedi kenderfonó 13.5, Pamutipar 52.
Zürichi devizazárlat. Páris 20.225, London 15.47
Newyork 306.75, Brüsszel 71.575, Milánó 26.30, Madrid 41.925, Amszterdam 207.65, Berlin 120.50, Bécs
silling 57.50, Prága 12.74, Varsó 58.025, Belgrád
7.00, Athén 292.50, Bukarest 3.05.
A Magvar Nemzeti Bank hivatalos árfolyamjelentése. Angol font 17.25—17.65, dán kor. 76.80—77.60,
cseh korona 14.02—1420, belga frank 79.10—7980,
dollár 340.40-344.40, kanadai dollár 339.00-349.00,
francia frank 22.30—22.50, hollandi forint 232.00—
234.00. lengyel zloty 64.75—65.35, leu 3.42-3.46, leva
4.00—4.15, líra 2990-30.25, német márka 136.04—
137.60, norvég korona 8650—87.40, osztrák schilling 80.00—80.70, svájci frank 11070—111.65, svéd
korona 88.70—89.60, dinár 7.80—8.30.
Budapesti terménytőzsde hivatalos árfolyamai.
Buza tiszai ó, uj 77 kg-os 15.50—15.60, 78 kg-os 15.65
—15.75, 79 kg-os 15.80—15.90, 80 kg-os t5.90—16.00,
felsőtiszai uj 77 kg-os 15.40—15.60, 78 kg-os 15.55
—15.75. 79 kg-os 15.70—15.90, 80 kg-os 15.80—16.00,
jászsági, fejérmegyei uj, dunántuli uj, pestvidéki:
ó, bácskai ó 77 kg-os 15.35—15.45, 78 kg-os 15.50
—15.60. 79 kg-os 15.65—15.75, 80 kg-os 15.75—15.85.
Pestvidéki rozs ó 9.30—9.50, uj 9.40—9.50, takarmányárpa L 11.00—11.25, uj 1065—10.90, zab L 12.75
—12.90. tengeri tiszántúli 10.25—10.35.
Csigágói terménytőzsde zárlat. Buza lanyhuló.
Juliusra 97.75—ötnyolcad (99 ötnyolcad), szeptemberre 89 háromnyolcad—egynegyed (101.25—ötnyolcad), decemberre 101 egy nyolcad—100 hétnyolcad. Tengeri tartott. Juliusra 62 egynyolcad
62 egynyolcad), szeptemberre 63 háromnyolcad (63
decemberre 66.25 (64 ötnyolcad). Zab lanyhuló. Juliusra 44 háronyolcad (44.75), szeptemberre 44 hétnyolcad (45.5), decemberre 45 hétnyolcad (46.25).
Bozs alig tartott. Juliusra 72 (72 ötnyolcad), szeptemberre 72.5 (72 hétnyolcad), decemberre 74.25
(74.5).

S i e g e d Cs «Monies- é s Kiss acta sarok
14 napos nyári vásárunk szenzációs cikkei:
DIVATÁRUK
Női fehér divat vászonkalap
1.48
1 pár müselymezett férfi zokni
—.38
Csipkés szines női kombiné
E 1.48
Divat női szalma sapka
i—.38
PAPIRARUK
w-54
10 drb szines szekrénypapir
—2A
50 drb kirándulási papirtányér
60 drb papir tálca
300 drb 30x30-as fehér damaszt
papírszalvéta
H Á Z T A R T Á S I CIKKEK
70 drb málnaszörp szívószál
—24
6 drb sima vizes pohár
—.88
6 drb sima boros pohár
—.78
RÖVIDÁRUK
18 drb cakkszoritó hullámcsatt
—.24
4 levél 100 drb varrótű
—.24
6 méter köper szalag
—.24
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Sport
Jelölés

a DLRSz

kázgyiiiésére

A DLASz kandidáilóbizottságia: v. Nagy Tamás (KKAC). Rreinovics Vilmos (SzTK). Mojzes
Károly (UTC), Jász Miklós (SzTK) tegnap megejtette a jelöflésoket az augusztus 26-i tisztújító
közgyűlésre. A bizottság — amelynek egy tagja,
Ptágai Ferenc (SzAK) nem jelent meg az ülésen — a következő tisztikart ajánlja megválasztásra: elnök dir. Tóth Gyula (e. k.), ügyvezető-társelnök Milassin Gyula (SzAK), társelnök A orján Káiroly (KAC), alelnökök Poígáir
.1 ózsef (SzAK), Denk Ferenc (Vasutas), Szántó
Mihály (UTC). dr. Gottschall Sándor (KEAC),
Breinovios Viilmos (SzTK). Kiss Pál (HTVE),
dr. Uhnin András (CsAK), Bagi András (GyAC)
főtitkár Fürst György (e. k. nem kerül választás alá), pénztáros Telel.y Mihály (Vasutas), .jelöltek még három számvizsgálót és harminc tanácstagot. A jelöléseket a társelnöki tisztség
kivételével, helyeslései fogadták a szegedi siport.
körökben. Általános meglepetést keltett, '.i'ogy
Kövesi Jenő. a DLASz eddigi társelnöke helyett
Aáorján Károlyt, a Kecskeméti AC tagját jelölték erre a fontos tisztségre akkor, amikor Kövesi működésével nagy megbecsülést szerzett.
A kiszivá got birok szerint Kövesi Jenő jelölése
ellen Mojzes Károly (UTC) és dT. Jász Miklós
(SzTF.) fogdáit állást, miig mellette v. Nagy Tamás (KFAC) szavazott. Az ülésen elnöklő Rreinovics Vilmos (SzTK) nem szavazhatott. Ez a
sajnálatos eset nem történhetett volna meg, ha
Prágai Ferenc (SzAK) is résztvesz az ülésen.
Kövesi ímeHő^ósének sportkörökben máris erős
visszhangja támadt: megkezdődött a szervezkedés aibbain az irányban, hogy a közgyűlés továbbra is Kövesi Jenőt válassza meg társelnöknek. Általános az a vélemény, hogy Kövesi Jenő
agiilttását a DLASz a jelenlegi körülmények között nem néfflkülözbeti.

I

vidéki uszóbainoksáqok

A vasárnapi vidéki uszóhajnoki versenyekre
szorgalmasan készülődnek a déli kerületi
úszók. A tegnapi tréningen kielégítő eredményeket értek el a válogatottak, különösen az ifjúsági M a r ó t h y úszott igen jó időt a 4x200
méteres stafétában. A távot 2 perc 27 mp alatt
abszolválta. Az országos bajnokság harmadik
helyezettje sem úszott ilyen jó időt.
Mihálvfi lemondta a 400 méteres gvorsuszáshan való szereplését, mert nem rendelkezik
megfelelő tréninggel: csak a stafétában fog
úszni. Helyette B1 o ch mellett a kecskeméti
S z é l i fogja képviselni 400 méteren a déli szí.
neket.
A SzlTE—III. kerület vizipólóbajnoki mérkőzés vezetőjének személyében változás állott be:
az egri R i n g e l h a n helyett a budapesti
S i m k ó, a legjobb bírák egyike fogja vezetni
a meccset.
Szombaton este érkezik Szegedre az uszószö» IIIL
I I "-1»
R e f f t f l f M , p«prlkf$(ít, paradlosomAt „ VI I M
I1U
te*ye »1. A k k o r lesz InrM* Érők Ata kitfinflon bev&lt
gyömHlrnkoníerTAlé wzer. Kapható a könjiltflnél:

GEPGELY
Kossuth

Lnjos

gyógyszerésznél,

augArnt és nagykörút sarok.
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Ez az m \ Önnek ke!U
Durium
Beszélőkönyv törhetetlen
g r a m o fon lemezeken

angolul,
franciául

tanít tökéletes kiejtéssel, k ö n n y ű ,
BY o r s,
olcsó,
m o d e r n rendszer.
K a p h a t ó
a

DÉLMAGYARORfZÁCi
K I A D Ó H I V A T A Á B A N .

T934 július 21.

Apróhirdetések

vétség vezérkara ifj. nagybányai
Horthy
Miklós, a MUSz elnökével az élén. Este fél 9
órakor vizipólóbiró és müugrópontozóbiróvizsga lesz az ujszegedi uszodában.
A Szeged FC vasárnapi kecskeméti mérkőzése. A Szeged FC vezetősége a közbejött akadályok miatt pénteken megváltoztatta elhatározását és nem valamennyi játékosát, hanem
csak tizenhárom futballistát visz el Kecskemétre. A standard csapaton kívül egy próbajátékost és Vargát szerepelteti a vezetőség a
KAC ellen, amely komplett együttesével áll ki.
A csapat vasárnap délután autóbuszon utazik
Kecskemétre, ahová sokan elkísérik. Az autóbuszra már nem lehel jelentkezni, mert a létszám betelt. A KAC vezetősége nagy szorgalommal készíti elő a Szeged FC vendégjátékát,
amely a „Hirös Hét" sporprogramjának eseménye lesz. A Hírős Hét utolsó napján a Bocskai játszik Kecskeméten — Návaiért.
A SzAK-törze tegnap este vacsorával egybekötött értekezletet tartott, amelyen szép számban
vettek részt a klub régi tagjai. A bankett után
bástyái Holtzer Tivadar szólalt tel, aki összetartásra és. klubtársi szeretetre hivta fel a tagokat.
A törzs tagjai igen fontos megbeszéléseket tartottak a SzAK fellendítése érdekében.
A Szeged FC direktóriuma szombaton délután
6 órakor az egyesület klubhelyiségében ülést tart.
5600 futba llista. Az országos munka statisztikai
hivatal átiratot intézett a DLASz-boz, hogy közölje vele, mennyi igazolt futballistája van az alszövetségnek. A statisztikát F ü r s t György főtitkár
több napi munka után elkészítette. A statisztikából
kitűnik, hogy a DLASz-nak jelenleg 5600 igazolt
játékosa van. Ebben a létszámban benne vannak
az 1908 előtt született játékosok is, akik közül már
sokan nem futballoznak; vagy teljesen visszavonultak, vagy pedig egyesületi vezetők. Statisztikailag kimutathatóan 2117 ak+iv futballistája van az
»lssövetségnek, korosztályok szerint a következőképen csoportosítva: 1908-as 85, 1909-es 87, 191ó-es
311, 1911-es 364, 1912-es 293, 1913-as 345, 1914-es
277, 1915-ös 137, 1916-os 62, 1917-es 36, 1917-es utáni születésűek közül 20 igazolt futballista van. A
statisztikából kitűnik, hogy az 1912-ben született
játékosok közül van a legtöbb igazolt futballista:
393, A legtöbb futballista 1910, 1911, 1912, 1913 és
1914-ben született. Az 1914-ben született játékosok
még az ifjúsági korhatárba tartoznak.
Professzionista trénert kapnak a déli atléták. Az országos atlétikai szövetség közölte dr.
S u r á n y i-Unger Tivadarral, a déli kerület
elnökével, hogy a F a r k a s Pál távozásával
megüresedett szakoktatói állást professzionalista trénernek adja. Jól értesült helyről származó információnk szerint C s e l é n y i , a délnyugati kerület oktatója lesz a déli atléták trénere. Sportkörökben Cselényit tartják Perricht
és Vadas után a legjobb magyar atlétatrénernek. Az ő keze alól került ki Bódossv és az ifjúsági diszkoszvető rekorder, Horváth.
A Móravárosi TE szombaton este 8 órakor a
Sánth a-vendéglőben tartja szezonzáró klubvacsoráját.
A déli atlétaválogatott szombaton délelőtt utazik Debrecenbe, ahol vasárnap Kelet atlétái ellen
mérkőzik. Stumpf kivételével a komplett déli
csapat á'll ki Debrecenbe, ahová C z i n e g e Imre
és O l t o v a y Károly kiséri el az együttest. — A
pestvidéki kerület értesítette a délit, hogy az auüusztus 5-re kitűzött Dél—Pestvidék válogatott
-versenyre nem áll módjában kiállni, kérte a mérkőzésnek július 29-én való megrendezését. A déli kerület teljesítette a pestvidékiek kérelmét, de kikötötte, hogy ebben az esetben csak Cegléden rendezheti meg a mérkőzést.
A SzTTE—OTTE barátságos vizipólómérkőzés, —
amely pénteken délutánra volt kitűzve Szegedre,
— az orosházi csapat megnemjelenése miatt elmaradt. Ezért a SzlTE tréninget tartott a C. csapattal és 16:3 (6:3) arányban győzött.
Felelős szerkesztő: P Á S Z T O R JÓZSEF
Nyomatott
a kiadótulajdonos
Délmagyarország

Hirlap- és Nyomda vállalat Rt könyvnyomdájában
felelő« izemverető: Klein Sándor.

Elsőrendű főzőnő azonnalra vagy elsejére helyet keres.
„Főzőnő"
jeligére kiadóba.

ADAS-VETEL

Bútorozott
szobát

LÁKÁS1

gyorsan és jól kiad
illeidleg Mái, ha felad egy apróhirdetést

i

¡Mtaagyamszágfea! |
••»I.I«
Lépcsőházi küWVnbejáratu ucca
földszinti
bútorozott szoba azonnalra kiadó. Kazinczyu. 15.
Lakás -

Üzlet

3 szobás
fürdőszoba,
villany, viz bent és mellékhelyiségekből
álló
lakás aug. l-re kiadó.
Szűcs ucca 4.
Negy szobás modern ma
ánliáz bérbeadó. Cim
árisi KÖ"ut 21b.

f

Alsó és felső lakás kiadó. Kettő szoba, előszoba. Villany bent. —
Vasasszentpéter u. 12.
Valéria tér 6. szám egy
szoba, konyha az udbarbain kiadó. Tud. az
udvarban,
házmesternél.
Kétszobás lakás,
viz,
villannyal stb. helyiségek olcsón kiadó azonnalra Kormányos u. 1.

Házat

legkönnyebben

.

el-.

»»gy TObrt

na meghirdeti a

^Imagyarorszá:;

apróhiffdotéeei köaftu

Jókarban levő használt

jégszekrény

jutányos áron eladó

Kossuth Lajos
ut 18.

—

sugár-

E g y jókarban lévő

irógép
eladó. Grtinvald könyvkereskedés, Horthy Miklós ucca 2.
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Izzadás ellesi
egy biztos szer van a

„PERPEOES"
évek óta bevált szet,
hónalj, kéz és lábizza
dás ellen kapható a készítőnél,GERGELY gyógy
.szerésznél, Kossuth L

s.-utésnasrykorut írok

Szegeden, Z&kány u. 7. Hzáma
emeletes h&z elényös feltételekkel 15<X 0-ért és Algner telepen
800 öles htt/hely ela<16
Tárgyal Go|dlc> talrioK-

Foglalkozás
JulaiehiigynoK

tüzelőanyag eladására
kerestetik, ajánlat „Tüzelőanyag" jeligére kéretik a kiadóba.
Tiszta, rendszerető, jól
iőző középkorú mindenest keresek aug. l-re.
Cim megtudható Aradi
u. 8, a kiadóhivatalba.
Társat keresek Belvárosban levő
szabóságomhoz, jó munkás legyen. „Biztos jövő" jeligére.
Jóravaló, gyermektelen
házaspár elmenne szolgának vagy házmesternek, jó bizonyítvánnyal,
lehet iskolai
kórházi,
irodai vagy banki szolgának, vagy magányo-

és hózéríeuesllö Budapest, A i U o i a » u.
; b T e l e l ő « 319-85.
Használt boroshordókat
kerekek; cimbe>elentések fiókkiadóba, Valéria tér 11.
Nőorvosi műszerek, orvosi könyvek,
könyvszekrény, szekrény, ron
soltükör, tábori
agy.
Zsolnai vázák, képek,
goblinképek,
eladók.
Zongora bérbeadó. Tisza Lajos körút 33, I. 4»
Fűszer vagy italmérést
átvennék magas áron.
özvegy Móra Miklósná
Feketésas ucca.
Eladó egy háló, ebédlő,
s egyéb bútorok. Bercsényi u. 15 udvar jobb.

san is elmennék. Somo-

3. ucca 70.
zücs Antal.
f yitekp

B.

Helyi ismeretséggel ren
delkező intelligens, komolyabb urak elhelyezkedést nyerhetnek. „Jövő" jeligére levelet kérünk a kwdób».

KÜLÖNFÉLÉK
Kiveszett ezüst
férfi
Doxa zsebóra Szentháromság uctán, becsüle*
tes megtalálót
maga»
jutalommal díjazom. —•
Cim :Margit u. 3. Laboratórium.

Elsőrendű iozifa es szén

házhoz szállítva, továbbá széna szalma és mindennemű takarmány kapható

Kalmár

László

fa és takarmányteiepén, KossuMi L. s.-ut 70.
ÍÍ7lQlátllPf Ql P^'ft Ferenc, Debreceni u. 31. sz.
U l l C I Ű I V b l G I alatti üzletét átvenni szándékozom, felkérem esetleges hitelezőit .hogy követeléseiket nálam 3 napon belül jelentsók be, mert azon
tol semmiféle igényt nem veszek figyelembe —
RAXLA JÖZBÜFNÉ. Hóbiártbasa ucca 30
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