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Véres horogkeresztes lázadás Bécsben

Dollfuss kancellárt megölték
a terroristák

150 SR-fegény szerdán délben behatolt a rádió épületébe, majd elfoglalta a kancellári palotát és Oollfusst, Fey minisztert fogságba eltette — Véres uccai harcok Bécs belvárosában

\ kormánycsapatok leverték a vakmerő lázadást de Oollfusst nem tudták élve
megmenteni - A gyilkos terrorlegények a délutánt órákDan elvonultak és a
baior határ felé menektilnek
Ideiglenes kancellár Schussnigg miniszter — I kormány ura a helyzetnek
(Budapesti tudósítónk telefonjelentése.) Becsből jelentik: Szerda dél óta
Bécsben és egész Ausztriában a forradalmi események kergették egymást.
Egész Ausztriában pánikszerűen izgatott a hangulat, amely csak az éjszakai
órákban nyugodott meg valamennyire, mikor kiderült, hogy
a kormány orrá lett a nemzeti szocialisták puccskísérletén,
de nagy keserűséggel és mérhetetlen
megdöbbenéssel értesült Ausztria népe
arról, hogy

a megdöbbentő puccskísérletnek á l d o z a t u l
esett Dollfuss kancellár,
akit a lázadók a kancellári hivatalban elfogtak és agyonlőttek.
Ausztria történelmének tragikus napia azzal ért véget, hogy
a kormányhű csapatok urai
maradtak a helyzetnek,
a lázadók azonban nem veszik el méltó büntetésüket, mert sikerült nekik
kierőszakolni a szabad elvonulást.
A véres és _tragikus eseményekről a Délmarfyarország budapesti munkatársa, (K. F.) a következő reszleteket jelenti:

Támadás
a rádió palotája ellen
A puccs a bécsi rádió palotája ellen intézett
támadással kezdődött. Ez a paíota az osztrák
főváros szivében, az Opera és a Schwarzenberglatz közvetlen közelében, a Johannes-gassean áll.

f

Néhány rendőr és Heimwehr.ru-.
hába öltözött lázadó fegyveresen
betört a Rawag helyiségébe és a
leadóteremben kénvszeritették a
szpíkert, hogy a Dolífuss-kormány
lemondásának hírét röpitse világgá.

Egyidejűleg körülbelül háromszáz fényi Heimwehr- és reodórruhába öltözött nemzeti szocialista csapat zárta körül a rádió palotáját és
szabályos uccai harcot kezdeti a
rádió épületének megtisztítására
kiküldött katonasággal és rendőrséggel.
A katonaság gépfegyverrel tüzelt az összeesküvőkre és

két és félórás harc után leverte a
lázadók csapatát,
amelynek tagjait egymásután vezették el a fog,'
házba. A rádióért vívott harcnak
három emberélet esett áldozatni,
közöttük dr. H o l d , a Rawag igazgatósági titkára.

Oollfusst elfogják
A rádió ellen intézett támadással egyidejűleg
a lázadók puccsszerűen
behatoltak a szövetségi kancellári
hivatal ballhausplatzi palotájába
és itt foglyul ejtették Dollfuss
kancellárt, Fey őrnagy szövetségi
minisztert és Karnitzky államtitkári.

ebben az esetben
Dollfuss és két társa életüket vesztik.

A benyomult fegyveres lázadók kikapcsolták a
telefont és kiüzentek a miniszterelnöki palotát
időközben körülvevő katonai és rendőri csapatoknak, hogy senkise tegyen kísérletet a
kancellár és társainak kiszabadítására, mert

Ugyanakkor kijelentette: nem ismer el semmi,
féle terrorteremtette helvzetet és addig visszautasít mindenféle tárgyalást, amig Dollfusst és
a többieket nem bocsájtják szabadon a lázadók.

Amikor Miklas elnök értesüK a történtekről,
azonnal intézkedett, hogy
Sdwsswig miniszter vegye
államügyek vezetését.

az

Az első hir az uccai harcokról
Délután 6 órakor a telefonközpont
kapott, hogy

utasítást

külföldi beszélgetéseket ne kapcsoljon. A késő éjszakai órákig az
osztrák főváros el volt zárva a külföldtől.
Este 7 óra után a bécsi rádió rövid közleményt adott le, amely először adott hirt arról,
hogy
uccai harcok nemcsak a Rawag

épülete előtt voltak, hanem a
kancellári palota közvetlen környékén is.
Fey alkancellár a délután folyamán kétszer
is megjelent a kancellária épületének egyik balkonján és azt kiáltotta a karhatalmi csapatok
parancsnokának, hogy ne kezdjenek akciót
mindaddig, amig ő át nem veszi a parancsnokságot. Erre az utasításra a puccsisták kényszeritették az alkancellárt.

Szabad elvonulás . • .
Közben összeült a honvédelmi minisztérium,
ban a rendkívüli minisztertanács, amely elhatározta, hogy miután nemcsak a kormány tagjairól van szó, hanem a kancellári hivatal
tisztviselőinek életéről is,
elfogadják a lázadók követeléséi;
hogy szahadon >l™nn 1 hf n a k

A határozatot Neustedter-Stürmer
juttatta el a lázadókhoz.

miniszter

A lázadók ezután szabadon bocsájtofták Fey őrnagyot és KarniUky
államtitkárt
Fey alig hogy kiszabadult, a honvédelmi mi*
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nisztö-iumha sietett, ahol együtt ült a rendkívüli minisztertanács. Elhatározták, hogy a való
lényeket minden titkolódzás nélkül nyilvános,
sápra hozzák. Fey őrnagy 10 ára előtt megjelölt a rádió épületében es
az izgalmaktól kimerülten, eLcI«

csukló hangon rövid beszédben ismertette a szerdai nap tragikus eseményeit.
Fey tarkát a sirás fojtogatta és amikor Doüfuss
utolsó óráiról beszélt, érezni lehetett, hofiv f d töró zokogás rázza egész testében,

Fey beszéde
a szörnyű eseményekről
FeV miniszter rádióbeszéd éhen ezeket mondotta:
— Osztrák férfiak és nőkl Szörnyű események játszódtak le megpróbáltatásokkal és súlyos mozgalmakkal terhes napjainkban. Ma
délelőtt 11 órára a szövetségi kancellári hivatalban minisztertanács volt kitűzve. Körülbelül háromnegyed 12 órakor a Heimwehr egy
embere arról értesített, hogy rendőr, és katonaegyenruhában emberek gyülekeznek, akik állítólag valami akcióra készülnek. Közöltem ezt
a megnövelést Dollfuss kancellár úrral. Erre
félbeszakították a minisztertanácsot és folytatását délutánra tűzték ki. A kancellár ur irodájában nyom Kan tanácskozásra hivatta a hadiigvi államtitkár urat. a közbiztonsági államtitkár urat és engem. Amig mi tanácskoztunk,

Éi

a mi vezérünk, a szövetségi k'ancel.
" gyilkos kéznek esett áldozatul.

D o l l f u s s kancellár meggyilkolásának lefolyásáról csak késő éjszaka érkezett megbízható jelentés. A hirek szerint, amikor a terrorcsapatok behatoltak szobájáha,
Dollfuss ellenállt rávetette magit
támadóira, akik lelőtték.

hirtefen megjelent néhány gépkocsi tele egyenruhás és fegyveres
emberekkel. Behatoltak az épület
valamennyi helyiségébe és mindenkit agyonlövétéssel fenyegettek
meg.
Dollfuss kancellár urKarwinsky államtitkárral
az épület egy másik részébe vonult vissza. Körülbelül félórával később értem jöttek, hogy a
kancellár beszélni akar velem. Bevezettek égy
szobába és ott

utolsó találkozását
mondotta el D o 11 f a s s kancellárral.
Hajnali két órakor jelenti budapesti tudósi,
tónk: A késő éjszakai órákban végre sikerült

Lelkemre kötötte, hogy tegyek meg mindent a
vérontás elkerülésére es közöl jem ezt a megbízatást a többi miniszterrel. Ezután őrizet alatt
újból közös szobánkba vezettek. Ott
néhány súlyos órát töltöttem fofy
tonos fenyegetések közben.
Közben megjelent Neustidter-Stürmer és közölte, a szövetségi elnök úrtól időközben kapott utasításokat és azokat, amelyek alapján
azután a Ballhaus-tér kiürítése történt.

Schussnigg
a véres lázadásról
Schussnigg miniszter szintén rádióbeszédet
mondott és egyebek kőzött így szólt:
— Meg kell allapitani, hogy a végrehajtó ha<s»lom semmiképen sem vett részt a lázadás
eirvetlen mozzanatában sem és a végrehajtó
hatalom egyetlen tagja sem részes benne. A lázadók vezetője, aki őrnagyi egyenruhában .jelent meg. valóban őrvewtő volt valaha, a második vezér, aki századosi egyenruhát viselt,
szakaszverető volt
— Időközben — folytatta Schussnigg — arról kellett gondoskodni. bogy a szövetségi
kancellári Hivatalt minél hamarabb megtisztítsuk a lázadóktól, összesen
144 felfegyverzett emberről volt szó.
akik kezükben tartott revolverekkel
arai voltak a helyzetnek.
Arról volt szó, hogy a házban tartózkodó, kötelességtudó tisztviselők közül se. '.il íre tegvünk
ki veszedelemnek. Ezért a szövetségi flnök úrral folytatott megbeszélés után arra határoztam
el magam, hogy
a lázadóknak szabad utat adok a
határig, ha 15 percen beliil kiűrtiilc
a szövetségi kancellári hivatalt és
a támadásoknak nincs halálos áldozata.
Később értesültünk arról, hogy a szövetségi
kancellár ur megsebesült.
— Bensőmben megrendülve és a felháborodástól eltelve, kénytelen vagyok közölni a
gyászhír L hogy

A szövetségi kancellár halott, de müve éL Äusx.
tria él.

lár urunkhoz hívek leszünk a síron tul is.

Lázadás
két stájer városban
Vidékről is lázadásokról érkezett jelentés.
Amikor a rádió bemondta a hamis hírt,
két stájer városban szintén puccsot
kíséreltek'meg, Innsbruckban pedig agyonlőtték HickI helyettes
rendőrfőnököt.

Hogyan ölték meg a kancellárt

Ezek a hírek beszámolnak arról » , hogy amikor Dollfuss állapotában rosszabbodás állott
he, magához kérette Fey őrnagyot, akit megkért, hozasson-papot Hír szerint F e y őrnagy
egy cédulára irt néhány sort és felkérte a terrorista csoport vezetőjét, enged jen be egy lelkészt a kancellári palotába, hogy feladja a
kancellárnak az utolsó kenetet.
Fey őrapgy rádióbeszámolójának megrendítően tragikus része volt, amikor

Dollfusst egy pamlagon fekve, súlyosan sebesülten találtam. Dollfuss kancellár megbízott, hogy gondoskodjam családjáról, ha vele valami történnék.
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szobába bezárkózott. Rövid idő múlva a lázadók elérték ezt a szobát és feszegetni kezdték
az ajiót
Dollfuss ekkor egy tanácsterem felé
menekült, amelynek titkos kijárata
van.
Ezt azonban a terroristák is ismerték és
a teremben szembetalálkozott 10—>
12 legénnyel, akik rátámadtak és
sxó i léikül revolverből tüzelni
kezdtek Dollfussra.
A terroristák vezetője két revolvedövést adott
le, mindkettő halálos volt
Az egyik a nyakán, a másik a bal
fülén találta.
Dollfuss véresen, eszméletlenül esett össze.
A kancellár lelövésének szörnyű jelenete fél
2 óra tájban történt. Egy óra múlva egy másik szobába vitték és ide vezették Fey őrnagyot, akinek távozása után

megtudni Dollfuss kancellár megdöbbentő tragédiájáról. Ezek szerint

Dollfuss egyedül maradt gyilkosaival, akik sem orvost sem papot
nem engedtek a haldoklóhoz.

Dollfuss egy hűséges szolgája kíséretében próbált menekülni, amikor
a terroristák betértek a kancellári
palotába.
Sikerült elérnie a palota hátsó részét, ahol egy

A kancellárt szenvedéseitől gyilkosai jelenlétében váltotta meg a halál.
A kancellárt az éjszakai órákban dolgozószobájában felravatalozták. Négy katona áll díszőrséget

A német követ közvetít,
a gyilkosok a bajor határ felé
menekülnek
A lázadóknak 25 perces ultimátumot adott a
kormány, amelyet egyszer meghosszabbítottak.
Amikor még ezután sem adták meg magukat,
3000 főnyi katonaság intézett támadást a palota ellen, főleg gázbombákat használtak.
Javában állt a harc, amikor
megjelent Rieh bécsi német követ,
aki felajánlotta közvetítését.
Rieb rövidesen megegyezett a lázadókkal, akik
Fey szabadohbocsáitása után
ugyanazokon a teherautókon hagyták el a kancellári palotát, amelyeken érkeztek és őrült tempóban
'indultak el a bajor határ felé,
hogy mielőbb Németországba jussanak. Éjfél
után a telefonzárlatot feloldották.
Schussnigg miniszter éjfél után közölte,
hogy
a kancellár gyilkosaira nem vonatkozik a sznbad elvonulás joga,
a terrorbandát statárium elé állítják.

Németország határzárat rendelt e! Ausztria
felé, senki sem mehet át osztrák területre.
S t a r h e m b e r g herceg alkancellár az események hírére Velencéből Bécsbe indult repülőgépen, de vihar miatt vissza kellett fordulnia. így csak csütörtökön érkezhet meg Bécsbe.
Bécs mellett puskákkal és revolverekkel felfegyverzett földművesek gyülekeztek és készen álltait
arra, hogy esetleg a kormány érdé.
kében közbelépjenek.
A minisztertanács felhívást intézett a terroristákhoz, hogy adják meg magukat
A bécsi rendőrfőnök, mint közbiztonsági igazj
gató lázadás esetére Bécs városára kihirdette az
ostromállapotot. Csoportosulástól mindenki tar-!
tózkodjék, mert ha a tilalmat megszegik, rög-«
tönitélőbiróság elé kerülnek és lialállal büntet,
hetik. Elrendelték továbbá, hogy Ausztriában
holnaptól kezdve valamennyi ház kapuját este
8 órakor be kell zárni. A vendéglőket és halméréseket este 8 órakor szintén be kell zárni.

London, Páris és Róma
közös lépésre készül Berlinben
Párisi diplomáciai körökben az a hir terjedt
el, hogy amint a bécsi események tisztázása
megtörténik,
közös lépés várható Berlinben —
London, Róma és Páris részéről.
Belgrádban
rendkívül nagy izgalmat kellettek a bécsi események, mert azzal is számoltak, hogy a náci
terror sikere esetén be nem látható nemzetközi
lumnlikációk következhetnek.

Prágai
hirek szerint Schussnigg addig marad ideiglenes kancellár, amig megalakul az uj kormány,
amely egészen uj összetételű lehet. Egyes hírek szerint nem lehetetlen, hogy Ríntelen ró.
mai osztrák követ lesz az uj kancellár, aki
szimpatizál a szélső jobboldali körökkel. Mások
ezt a feltevést lehetetlennek és elképzelhetetlennek tartják.
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Szerdán délelőtt megszakadtak a tárgyalások,
tovább tart a festőmunkások sztrájkja
(A Délmagyarország munkatársától.) Szerdán
délelőtt a kereskedelmi és iparkamarában folytatólagos értekezletre ü'tek össze a festőmunkaadók és a munkások képviselői. A tanácskozás
kiedáen este azzal ért véget, ho<ry szerdán
a
munkások megbizottai nyilatkoznak, elfogadják-e
a munkaadók ajánlatát. •"ary sem.
A szerdai értekezlet megnyitása után a munkások képviselői tanácskozásra vonultak vissza,
majd a munkaadók ajánlatával szemben eredeti
ajánlatuknál valamennyivel alacsonyabb órabérek bevezetését kérték. Ezek az órabérek a következők:
Egyéves segédnél 32 fillér, 1—3 évi-? 38. 3—5
évig 44, öt éven feliül 52, önálló segédmunkásoknál 46—62 fillér.
Kijelentették a munkások kéml-xfál, hogy
e^ek az órabéreik augusztus 30-ig érvényben lehetnek, szept. 1-től kezfjve azonban azoknak az
órabéréknek a bevezetését kívánják, amelyeket
már a tárgyalás megindulásakor me^Höltek. A
munkások képviselői haimgozbttái!:, b*Y*v a festőmunkásság is számol a mimika ad Ók nehéz helyzetével. Augusztus végóig azonban a már régebben váilLlt munícák befejezést nyernek és akkor a munkások szerint n>2im leheí akadálya,
hogy az ui órabérek lémének érvénybe.
A munkaadók ezzel SL:..ib. í kijelentették,
hogy a munkásság ajánh.tát ™em fogadhatják
el mert első ajánlatukkal elmentek a teljesítőké
Pesség legvégső határáig ós továbti engedményt
nem tehetnek. Ezután

a tárgyalások mináen konkrét eredmény nélkül félbeszakadtak.
A íest5ipa;ban tehát változatlanul trrt a bérharc
és 5—6 helytói eltekintve, seholsem dolgoznak.
A félbeszakadt tanácskozásokkal kapcsolatban
dr. Rőth Dezső tb. tanácsnok,
az iparhatóság vezetője a következőket mondotta
a Délmagyarország munkatársának:
— Vélem énvo:n szer int senkinek sem lehet
érdeke ez az állapot. Kaira van ebből a munkaadóknak, r. munkásoknak és a közönségnek is. A
tárgyalások ezidőszerimt megszakaái k. bár az
első ülés után kilátás volt rá, hogy sikerül a
megegyezés. Az iparhatóság figyelő álláspontra
helyezkedik; várunk pár n "lg, foo^" történik-e
valami. Ha egyik? .fél részérő! sem lesz közeledés, akkor újra keresem az alkalmat, hogy a
munkaadókat és a munkásakat mx. egyezésre
bírjuk.
A festőmunkások
tárgyalőbizottsága részéről z. következő nyilatkozatot kaptuk:
— A kereskedelmi és iparkamarában tegnap
déielőtt folytatott tárgyalr - a festőmestepek merev magatartása miatt teljes szakításra vezetett.
A festőmumkAs<% megbízottai — figyelemmel a
megrondelők kellemetlenségeire és a közérdekre
— a békés megegyezés érdekében ujabb lényeges
engedmé tyeket tettek, nevezetesen az eredeti 35
—45—55—65 filléres órabérigényüket már a kedi tárgyaláson leszállilották 32—40—48—56 fiilén e, ugy azonban, hogy ,nindenki kapjon legalább 15 százalékos bérjavítást. m\" szerdán délelőtt már hajlandók voltak 10 százalékos általános bérjavittís mellett szeptember l-is a 32—38
—44 és 52 filléres órabérfoafegóriákig lemenni.
A festőmesterei: megbízottad azonban még ezeket
a követeléseket is vissza utasították. A sztrájk
tehát a festőmest erek magatartása miatt folyik
tovább.
— A sztrájkoló mam' ássáig
biztosira veszi,
hogy igazságos, szurény és méltányos követelésével meg fogja törni a festőmesterek ellenállását. Nap-n?" után szaporodik azoknak u. festőmestereknek a száma, akSL az egyezményt megkötötték munkásaikkal és így módumikbrjn van
biztosítani azon megrendelők festőmunkájának
elvégzését, akiknél" kellemetlenségei származnak
a munka 1 ' edelmes befejezéséből. Készséggel
ad erre nézve felvilágosítást a harcban álló festöniuiniVáS'oV '-'^-'ő'bizotts'o^a.
A Szegedi Munkaadók Szövetségének
elnöksége a festőipad bármozgalom ügyében
szerdán a következő nyilatkozatot tette:
— A kedden megindult egyeztető tárgyaláson
a munkások követelése ajkként szólt, hogy
a

munkaadók a jelenleg fiziefett munkabéreket 15
százalékkal emeljék és kollektív szerződéssel
kötelezzék magukat a szakbavágó munka idejével együtt emelkedő 35—45—55—65 filléres minimális órabérek fizetésére. Ezit az igényüket a
tárgyalás folyamán a 32—40—43 és 56 filléres
minimális munkabérek bevezetésér; mérsékelték, amivel szemben a munkaadók hosszas megfontolás után a legnagyobb áldozatok vállalása
mellett hajlandók voltak 30—35—40—44 és az
őrálló munkásoknál 46—62 fillérei minimális
bérek fizetésére.
—• A keddi tárgyalás ezzel szakiadit meg és
mai folytatásán a munkások ismét módositatták
igényeiket olyképen, hogy szeptember l-ig az
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általános 15 százalékos emelés mellett 32—38—
44—52 filléres minimális (béreket, szeptember
1-től pedig az eredeti követelésük szerint járó
bérek bevezetését kérik. A munkaadók képviselői
meglepetéssel fogadták ezt a kivánságet, mert
abban az előző tárgyaláson tett engedmények
visszavonását és a teljesíthetetlen, tárgyalásra
nem alkalmas eredeti követelések ismételt feltámasztását látták. A munkaadók ezt a kívánságot nem honorálhatták, mert a szegedi kereseti
viszonyok és a szegedi munkaadók szövetségének jelenleg érvényben lévő munkabérindexe
alapján kalkulált vállalati árak miellett a felajánlott munkabéreknél magasabb óra'. érek fizetése
egyértelmű volna anyagi romlásukkal. A munkaadók a felajánlott munkabérekben foglalt 15
százalékot túlhaladó emeléssel igv is behozhatatlan terheket vállalnak és teljesitőképességük
legszélső tatárai? elmenrták. Ennek dacára a
tett ajánlatokat továbbra 4s Állják és a murikás°fenak munkába lépésüktől kezdöáöen hailandók
a felemelt munkabéreket fizetni.

Izgalmas hajnali hajsza után
Kisiemplomtanyán
a Makóról elrabolt gyermeket
Kovács Júlia vezette az elrabolt gyermekhez a detektívek
aulóit — A szülők drámai jelenei után hazavitték beteg
gyermeküket — A cselédlány ellen gyermekrablás és lopás
büntette miatt indifanak eljárást
(A Délmagyarország munkatársától.) A gyermekrabló Kovács Júlia szerda délelőtt óta
a
makói rendőrség őrizetében van. Otthon van
már az elrabolt egyesztendős kisfiú is, aki
a
hajnali órákban került vissza szüleihez uz egyife
kistemplomtanyai házból.
A bűnügyi nyomozás teljesen befejeződött,
csaik egy-két kérdés tisztázása van még hátra.
Ezek között a kérdések ! özött a legfontosabb
az, hogy

zető rendőrkapitány felé —. nem hiszem, hogy
igazat mondott. Nem ott lesz az ón kisfiam. .
jaj, ha nem ott lesz!
— Egész bizonyosan igazat mondott a leány
— nyugtatta meg a kapitány az anyát. Mi ezt
már jobban tudjuk. — tette hozzá mosolyogva-.
Éjfélután

miért rabolta e! Kovács Júlia a kis
Weinberger Manót?

Autóba szállt az
egész
Weiniberger-család,
több detektív és felpakolták a szótlan cselédet
is. Ková' s Júlia a kihallgat, s befejezése után
kivörösödött arccal, tétováin nézegetett maga elé,
kerülte az anya szemeit...
A taxik robogtak a sötét éjszakában. Kovács
Júlia volt a vezető, ő tudta, hogy melyik utón
keí: menni a gyerekeit. Csendes hangon dirigálta
a soffőraket:
— Most jobbra... most balra... itt be kell
foráulm... itt be kell hajtani...

A cselédleány kedd éjszakai kihaffltatása alkalmával azt hangoztatta, hogy a gyermek iránti
szeretetből követte el tettét A rendőrség azonban nam a - hitelt érmék a vallomásnak, inkább
valószínű az. h o r " Kovács Júlia megakarta zsarolni a szülőket.
Pontosan éjjel 12 órakor fejezték be a rendőrségen Kovács Júlia kihallgatását. A leány bevallott mindent. Előadta, hogy a kofferban volt
a persely, amelyben a szőlők a gyemnek számára gyűjtötték a pénzt születése óta. Erre a pénzre is szüiksége volt. ezért menit vissza ia kofferért,
habár jól tudta, hogy v e s z é l y » dolog jelentkezni az állomáson, mert ott már esetleg várnak
r e á . . . Kovács Júlia ezután
megnevezte azt a helyet, aHol a
délután folyamán 30 pengő ellenében elhelyezte a gyermeket
Amíg a kihallgatás folyt, a detektívek élőszobájában ott izgult, tördelte a kezét Weinberger
Emil, az apa, aki bezárta üzletét és eljött felesége és fia után Szegedre. Tizenegy órakor,
amikor megjött a hir a leány kéztekeritéséiről.
felderültek az arook. Weinberger egyme azt ismételgette:
— Elteszem neki a lapokat, elteszem a lapokat... hadd lássa, hogy milyen híres volt már
egyéves korában... már akkor elrabo'.ták ...
Boldog volt. mert tudta, hí gy most már rövid
idő kérdése, hogy gyermekét viszonzássá.
Weinbergemé részh'ett a kihallgatáson, ő
ostromolta legjobban az eleinte konokul hallgató
leányt. Kovács lulia először nem akarta elárulni
a gyermek rejtokhelvét, később azután — nagy
sóhajtás után — bevallotta, hogy
egy teljesen idegen családnak adta
gondozásba.
Mindenki elhitte, hogy a leány tényleg a mondott helyen helyezte el a gyermeket, csak az
anya nem.
— Kapitány ur! — fordult a kihallgatást ve-

két autó indult el a városháza
elől — Kistemplomtanya felé.

Hosszú időn keresztül tartott
éjszakai kocsizás.

a*

A leány nem egyszer utat is tévesztett. Tanácstalanul állottak a kocsik a i omoktengarben. amig
Kovács Júlia gondolkozott. Homlokára tette az
ujjáit és ugy próbálta visszaidézni emlékezetébe
a délutáni utat.
Az anya nem biirt izgalmával.
— Ne komédiázzon, mondja meg. merre van
a gyerek! — kiáltott rá.
— Ne tessék hozzászólni — intették le többször a detektívek Weinbergemét.
Tényleg nem lehetett tudni, hogy a leány miben töri a fejét: elvétette-e az utat, vagy pedig
azon gondolkozik, hogy nem vezeti nyomra a
szülőket.
Azután ismét nekivágtak a koosiik a homokos
útnak. Sok-sok idő után —
már derengett a földek felett a bal.
nali pirkadat
— amikor Kovács Júlia karjia kinyúlt az autó
ablakán és rámutatott egy alvó, fehérfalu tanyaépületre:
— Ott van...
Néhány pillanat még és a kocsik hangos kutyaugatástól kisérve befordultak az épület elé.
Hamarosan kivilágosodtak az ablakok. Odabent
a imotorzugásra felkeltek a tanyaiak, talán azt
hitték, hogy végrehajtók jönnek... A detektívek
megnevezték magukat. Izgatott sugdolózás támadt az épület belsejében. Azután ruhasuhogás
hallattszott, maid kinyílt az a!tó. Az anvát ugy
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kellett visszatartani, hogy we elsőnek rohanjon
be a konyhába.
'A" gyermek, akit egész nap detektívek és rendőrök serege hajszolt,
ott aludt nyugodtan az ágyon.
Az arca iázpiros voK és nettem« szedte a lélegzetet a fülledt levegőjű tanyai szobában.
A detektívek néhány szóval elmondták, hogy
miről van szó.
— Szent Isten! — csapták össze a kezüket
a tanyaia/.:. Akkor csak vigyék a gyereket! Jaj.
dchvgy is tartjuk!
Kovács Júlia a küszöbön lehajtotta a fejét
A tanyaiak elmondották, hygy a cselédleányt
soha azelőtt nem látták. K :dd délután ismeret lemül állított be hozzáljuk egy gyerekkel a karján.
Azt adta elő hogy a gyermek sógoráé ós az
kérte meg. hogy a kis beteget levegőváltozásra
vigye és helyezze el valami jóravaló helyen. A
gye rmokét elfogadták.
Kovács Júlia átadott nekik 30 pengőt, azután eltávozott azzal, hogy
majd gyakran jön látogatóba,
vigyázzanak a gyerekre...
A visszafelé v»ezető ut már nagyon rövid
volt. A Weinberger-házaspáT egész irton dédelgette, bocézigefcte az elralboüt és megkerült gyermeket.

1934 julius 26:

ORSZAtí

Még az éjszaka hazavitték Makóra
és azonnal orvost hivtak hozzá.
Kovács Júlia az éjszakát a szegedi rendőrség
fogdájában töltötte. Délelőtt detektívek kisérték
át Makóra, ahol egész napon át tartott kihallgatása.
Gyermekrab'. s és lopás büntette miatt vonja
majd felelősségre a szegedi törvényszék.
A Délmagyarország makói tudósítója jeleníti,
hogy Mtrza Khán néven ismert indiai fakír, aki
pár héttel ezelőtt Szegedem is fellépett és aki
most Makón tertóácodik. érdekes módon kapcsolódott bele a gyarmekrablási ügy nyomozásába.
Keddien délután, aimikor a kisgyermek hollétből
még senki sem tudott, Mirza Khán transá'iapotban pontosan leirta, hogy hol és mi', yen körülmények között találják mag az elrabolt gyermeket.
— Kivtíl a városon — mondta a íakir —, -így
tanyán, ebben a piti ama tfoan már ásrva fölé »aj
Hik egy asszony és figyeli a gyerek
alvását
Megmondta azt is, hogy a tanya mennyire fekszik Szegedtől, milyen a környezete ós hányan
laknak benne...
A makói rendőrségen még foüyfk a nyomozás.
Eddig öt hamis cselédkönyvet tcfdltak Kovács
Júliánál, akinek
pontos személyazonosságát
imost igyekeznék megállapítani. A nyomozás befejezése után a gyermekrabló (ssejédleáiryt Szegedre kisérik.
olcsó árakon
nagy válassztékban
fMamesimei

Csipöf űzők, pécsi börkeztyflk, melltartók

A 60 ezer pengős Farkas György
uccai „kirohanása"
( A Délmagyarország munkatársától.) Jelentette a Délmagyarország, hogy
Farkas
György
nyomdászsegéd, aki „szerencse fiának" nevezi magát, körülbelül két héttel ezelőtt parázs uccai botrányt rendezett ittas állapothan. A kora délutáni
órákban kirohant a Hunyadi-tér 5. szám alatt 'evő
,<saját házából" és végigszaladt a legforgalmasabb
ucciikon, de előzőleg —
elfelejtett felöltözködni,
illetve csak olyan ruhanemű voK rajta, amelyben
legfeljebb a hálószobába és nem az uccára iehet
•menni.
.Kirohanását" családi perpatvar előzte meg A
perpatvarról a felesége szeme alatt egy hatalmas
kék folt tanúskodott. A nyomdászsegéd, aki máról-holnapra lett « 0 ezer pengő boldogtalan tulajdonosa, végigszáguldott a Kossuth Lajos-sugá rúton,
berontott a mentők állomésára. innen tovább futott

Német iró Szegedről

és egyenesen a rendőrség központi ügyeletére tartott. Az ügyeletes rendőrtiszt előtt épületes botrányt rendezett, a földhözvagdosta
magát, mire
őrizetbevették és levitték a fogdába. Itt tovább
folytatta ordítozását. Végül is kény szerzubbonyt
kapott hat markos rendőr segédletével. Ruháit később vitte utána a felesége. Farkas Györgyöt csak
másnap engedték ki a fogdából, amikor már kijó-,
7unodott ós — felöltözött
A rendőri büntetőbiró elé került a botrányokozás rót szóló jelentés, amely arzal vádolta Farkas
Györgyöt, hogy hiányos toalettben szaladgált az
uccákon. Szerdáíi reggel a öüntetőbiró büntetőparancsot bocsátott ki F a r k a « György ellen é«
30 pengő pénzbüntetéssel sújtotta. Mert még annak
sem szabad fehérneműben szaladgálnia, akinek sok
pénze van, vagy v o l t . . .

hogy az eMkelő Ízlésben és
stílusában

Ottó Zarek tárcája

épitett

jód

uccasorai mögött már

Mintegy két héttel ezelőtt — mint Ismeretes — külföldi újságírók
jártak
Szegeden, hogy megtekintsék a várost
és tudomást szerezzenek arról a ktfltnrmunkáról, amely most készül a Dómtéren. Az érdekes, jellegzetesen egyéni
fejek között is feltűnt Oltó Z a r e k . az
ismert német iró markáns arcéle, ká szegedi látogfitisa után most kitűnően megírt és a Pester Lloyd hasábjak] megjelent tárcában költőien számol be szegedi tapasztalatairól.
j
— M á r a szállodákon látszik a város

nagyvá-

a

kilencvenes évek

szitu állt
a

polgári

szántóföldek

háfcak
levegője

56 vidéki város
e g y s é g e s e n uptja
biztosításait

meg

Szeged 7 millió 300 pengő óriéket
biztosított tfiz ellen
(A Délmagyarország munkatársától) A legtöbb városban, igy Szegeden is, az év végén lejár a középületek és egyéb vagyontárgyak bízta-*
sitásának határideje. Eddig az volt a helyzet,
hogy minden város külön-külön állapodott ¡meg
a biztosításra nézve és rendszerint egyik évről
a másikra kötötte meg a biztosítási szerződésieket. Most a Városok 0.1 szagos Kongresszusának
kezdeményezésére elhatározták a vidéki városok. hogy valamennyien egységesen oldják meg
u biztosítások ügyét és a jövőben osak közösem
tárgyalnak a biztosítások megujitásáróL
A biztositásdkira vonatkozó pályázatot — értesülésünk szerint — rövidesen kiárják. Ebből az
alkalomból a városok kongnessiMsa etkészitetto
a vidéki városok biztosításainak statisztikáját
és ebből megállapítható. hogy Szegeá összesen
7¿72.725 pengő értékű vagyontárgyat biztosított. Ebből tüz ellen 7,072.725 pengő érték voM
biztoswtva, betörés és lopás ellen 300.000 pengős
értéket biztosított a város. A színház ópülata
egymillió pengőre van biztosítva. A tüzbiztositá-'
sok után a város 10.490 pengőt, betörés és lopás elleni biztosítás után 180 pergő biztosítási
clHat fizet évenkhrt. Dejjeoen ezzd szemben
46-718.000 pengő értékű biztosítás után, 62.736
pengő biztosítási dijat fizet, majánem hatszor
annyit, mint Szeged. Misfeofle. Győr, Székesfehérvár és Pécs jóval több biztosítási dijat fiaet évankinit, mint Szeged, sőt Kiskunfélegyfházia több
mint tízmillió pengő értékű vagyontárgyat és
jószágálUomány biztosított. A statisztika szedni
56 vidéki város tüz ellen 155 millió, betörés és
lopás ellen 6.5 millió, balesetek "Ilon pedig 2.5
millió pengő értéket biztosított, ezek között Szeged 7.372.725 pengővel szemepei.
A vidéki városok más években ilyenkor már
meghirdették a pályázatot a biztosütásoikira. Most
erre nem kerül sor. mert a városok egységes
elvek szerint fognak eljárni a biztosítási szerződések megújításánál. Ebben az ügyben a városod
kongresszusa rövidesen értekezletre hivja ősz-1
sze a városok vezetőit. Kijelölik a 'árosok képviselőit, akik a biztosító vállalatokkal tárgyalnak a biztosit ások egységes megkötéséről.

Elsőrendű

tűzifa és szén

minden mennyiségben
házhoz szállítva kapható

se!

Szenesi Ferenc HSSW2

sődik ez az impreesffló, ha a templom

bakajétoe

lépünk. Az algebrai formád® megnő, az arany és
ezüst álma lengi be a falakat és ha

roegsaólal

a

szálldos. A z varázsolja érdekessé elegáns főuccáit,

mesterorgona, megremeg a * isten háza fóldöntoK

parkjainak tarka pomupájfci és házainak

fényességben.

előkelő

frontjait, hogy tudjuk: hátuk mögött paprikaágyak
húzódnak meg, ez

a legidegenebb termény, amely

Szegednek jólétét biztosítja.

Gyönyörű volt innen a Mátyás-templomba

St-

rándúlni. Mily egyszerűség, áhitat v a a a színek és
fények elhallgatásában. H a

templomok

beszédes

— Hasonlóan fekszik, mint Erfurt — irja tovább

jelei elmúlt századoknak ós őrzik azok szellemi jel-

Zarek és ugyamigy, mint a porosz provincia. Sze-

legét ugy ez a templom magán hordja a tisenótfö-

ged is bizonyítéka a kultúrára éhes polgári szor-

dik század komolyságát és csendes méltóságát.'*

galomnak. Az uj Szegedet,
épült,

szívesen

vannak

amióta Dóm-tere fel-

összehasonlítják

percek, amikor

erre

Salzburggal

igazában

vaa

és
is

Röszfeéröl igy ir Ottó Zarekc
„HatArtalu." „Mi, akik tiroli, s v á j d , elzászi han
tárokon

láttuk

ha táradra inisztrációk

butaságait

rosias jellege — irja Zarek. Benyomásaink minden

ok. Ebben a mélységesen magyar tormában való-

kisvárossal

di knMurát tapasztaltunk, itt találkozunk az „euró-

A „bajózható csatornát", amely nem egyéb —

pai

amelynek

száradt á r o k n á l . . .

miciátort,

térve azon az árokon keresztül óhajtotta megrövidí-

barátjának.

tem útját — agyonlövetett Százakra megy a ha-

szemben táplált szkepszist

A táj, a város, Délmagyarország

legyűrték.

élete és a

sze-

gedi éjszaka, amit kollégáink tiszai házán —

a

fajtával". Szeged

egyetemi

szerencséje volt, hogy oly

város,

nagyszerű

Szegedi Fészek Klub — töltöttünk, elbűvölő volt.

mint

Valami különös melandiólia ülte mag szivünket

Egyetemének hire már túljutott az

A

vidámság megijed a csodáktól és ez a szegedi éj-

Kle b elsberget

nevezhetett

Röszkén megismertük a vak erőszak

tragédiáját.

Aki fáradtan munkából

ki-

haza-

lottak száma a „határ" óta ós százan jutottak kol-

országon.

— Dómterének grandiózus formaszépsége mél-

dusbotra . . .

Eszembe jutnak

szavait

lönös keleti csoda.

Salzburgot a barokk melegíti, ugy azt kell monda-

ért, sajog, ha meglátjuk, mintha

nom a Dóm-tér a szellem hűvösség ét árasztja, a

És ebből az élményből kötelező felismerés fakad—.

— A nappal pedig világosságot derített mindenaz

„megfagyott » « e r i k á t " . Ha Salzburgban S c h u b e r -

Amikor

t e l építettek, ugy Szeged — a késői Bach, talán

költői irását a kiváló német iró —, dalolt bennünk

Reger szellemét U f c e l i . . . Méa jobban belénk vé-

a wdáinsáa: és — tatása, barajuóa.

miig előtte a város igazi karaktere.

Érezni

itt,

elbucsuztunk

sajátunk volna.

uceákat,

az

Szegedtől

fájdalom, ami egy nemzetet

ember, ekkor nyilik

re, a szőke Tiszára is. Csak miután
tereket, végigbarangolja

A

költő

tán hivta ki a salzburgi összehasonlítást és

ha

„Vérző határok".

egy

szaka, ugy tüni tel nekünk, mint valami idegen, kü-

—

igy fejezi be

Tcna ?.,n..«i
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Báró Tunkl Tamás
és Lázár járásbiró átférje
(A Délmagyarország munkatársától.) Nclaány
héttel ezelőtt — mint ismeretes — a Kaszinó
épületének közelében uccai affér játszódott le.
Dr. báró T u n k 1 Tamás főispáni titkár inzultálta dr. L á z á r Ferenc ,járásbirót. A tettleges
•affernek előzményei a városi tanácsnokválasztásra nyúltak vissza. Amint ismeretes, a főispáni titkár is benyújtotta pályázatát az egyik
tanácsnoki állásra, de később pályázatát v i s szavonta. A választási kampány idején a báró
személyét illetőleg teljesen alaptalan, kortescélokat szolgáló híresztelések kerültek forgalomba. A főispáni titkár a választások után elhatározta, hogy kinyomozza a híresztelések kiinduló helyét Ezután került sor a tettleees
inzultusra.
Dr. L á z á r Ferenc járásbiró másnap dr.
Török Béla és C s e n k y Lajos ezredes utján
provokál tatta a főispáni titkárt, aki vitéz G á t -

f ö l d i Egon ezredest és K o v á c s Sándor alezredest bizta meg segédeiül. A segédek megállapodtak és a tanácskozás eredmenyét a vegyesdandárparancsnoksághoz terjesztették fel,
tekintettel arra, hogy mindkét szereplő tartalékos tiszt.
A párbaj engedélyezésének ügye azonban elhúzódott, mig most — értesülésünk szerint —,
megjött az értesítés, hogy a párbajt a katonai
hatóság engedélyezte, annak megtartásának
semmi sem áll útjában. Erről értesítették dr.
L á z á r Ferencet is, aki azonban maga helyett orvosi bizonyítványt küldött az egyik balatoni fürdőhelyről, ahol szabadságát tölti. Az
orvosi bizonyítványban az áll, hogy a járásbiró beteg, ezért egyelőre nem hagyhatja el a fürdőhelyet. A párbajt egyelőre tehát ném lehetett
megtartani.

Sürgősen rendbe kell hozni
a Thzaparfot és az újszeged) strandokat

1 8

napos

Uálilő

társasutazás

Jtt»hailába f
.Dalmát-

tengerpartra

és Velencébe

augusztus 10—27-lg.

Prospektus
i rosptJüiua és
os előjegyzés
ÜIV
bank- és váUiüzIcte
• i a z á sí irodájában
Széchenyi tér 6.

HEH ERRS

Minden szereplő együtt
van Az ember tragédiája
előadására
Szerdán Tőkés Anna és Könyves Tólh
Erzsi érkezeit Szegedre

(A Délmagyarország munkatársától.) Szer*
dán
nagy lépésekkel haladt előre a munka a
A közigazgatási hatóság intézkedése az idegenforgalom érdekében Dóm-téren
Az ember tragédiája augusztus 4-i
premierjére. Nemcsak a tér hatalmas színpa(A Délmagyarország munkatársát Ól.) Jelen- idegenforgalom — mondja a határozat — és a
dán, az orgonánál, a harangoknál, a zeneter-)
meleg időjárás miatt a tiszai fürdőket tömegesen
tette a Délmagyarország, hogy Pártos Béla, az
mekben és a kórusok próbáin folyik nagyszafogják vendégeink felkeresni A várható nagybású munka, de a színházi műhelyekben is, hol
ujszegedi kendergyár igazgatója indítványt nyui.
egész munkásseregek készitik, varrják, szabtott be a városhoz, amelybein feliűvta a polgár- arányú idegenforgalomra való tekintettel az elják á nagyszabású előadás hatalmas ruhatárámester figyelmét arra, hogy a Tisza partja na- sőfokú egészségűéi; hatóság egészsémgyi. de
gyon el van hanyagolva, a stramdszakaszok meg
a város jóhirnevének megó\'ása s végül a sze- nak gazdag kosztümjeit. B á n f f y Miklós gróf
épemséggel nem vonzóak. Azt javasolta, hogy a
gedi vendégek zavaiitalan kéíiyekne szempont- és O l á h Gusztáv mindent személyesen irányítanak, — a jelmezek tervei egyenesen meglepe-i
város hatósága .kötelezze a sitrandtulaj dánoso- jából is íe'hivja valamennyi tiszai fürdő- és parttés számba mennek.
kat az idegenforgalom emelése érdekében, csiim dő tulajdonosát, hogy a fürdő területén a tisznosítsák ki a rendelkezésükre bocsájtott partSzerdán este megérkezett Szegedre T ó k é s
taság és a rend fenntartásáról fokozott mérték1
szakaszt
Anna, aki Évát alakítja és aki eddig külföldön
ben gondoskodjanak!4
Dr. Tóth Béla poilgármesterfielyettes az indít,,A hatóság meg van győződve arról, hogy tartózkodott, valamint K ö n y v e s T ó t h Erzsi is, Hipia és Helena alakitója. így most mái
ványt az elsőfokú közigazgatási hatósáírnak adta
a fürdőtulajdonosok a szegedi ünnepségekhez
ki megfelelő intézkedés végett. Tegnap dr. Rőth
fűződő fontos érdekeket teljes mértékben átérzik teljesen együtt van az ünnepi előadás össaes
szereplője. C s o r t o s Gyula egészen bámulat
Dezső tb tanácsnok, a közigazgatási hivatal veés minden hatósági felhívás nűtktfl is gondostos lelkesedéssel készül Lucifer-alakitására, 9
zetője határozatban utasította a tiszai fürdő- és kodnak a rendelkezések pontos betartására."
legnagyobb ambicióval és nagyszerű lendülete
strandtulajdonosokat, h°gy a javaslatban kifejeFelhívja a továbbiakban a hatóság a fürdőtel vesz részt a munka minden fázisában. Mind-'
zett kívánságoknak haladéktalanul tegyenek
tulajdonosokat, hogy lehetőleg többnyelvű táegyik próba uj és uj meglepetést hoz.
eleget.
jékoztató táblát és árjegyzéket fügigiesszenek
A városi színházi jegypénztárhoz olyan
,,A szegedi szabadtéri játékok folytán előreki ós a közönség kényelmét szolgáló berendezénagyszámú jegyelőjegyzés érkezett szerdán,
láthatólag jelentékenyen meg fog növekedni az
sék: távbeszélő, fodrász, -manikűr, vendéglő stb.
hogy minden igényt már nem lehet kielégíteni.
Igénybevétele biztosittassék.
Már is látszik, szinte az egész ország megmozA kötelező egészségügyi és tisztaság! rendszadul a legnagyobbszabásu magyar szabadtári já-i
bályok betartásáról a hatóság a strandokon raztékokra.
ziák utján szerez meggyőződést.
m
A szegedi festőmunkások IntézőbiA rendezőség kéri az énekkar tagjait, Hogy
zottsága értesíti Szeged város közön,
csütörtökön délután 5 órakor a városi zenedé,
segél, bogy szobafestő-, mázoló- és fében tartandó próbán okvetlenül jelenjenek meg.
nyező munka végzésére a legjobb
l u v e n f u s — f l d m i r a 3:1(1:0) A Dóm-térre a próbák alatt idegeneknek beszakerőket közvetíti. Épitőmunkásmenni a munka zavartalanságának biztosítása
íi'íhon, Fodor-ucca 10. szám.
Bécs, julius 25. Szerda déhitán igen nagy ér- miatt nem szabad, csak a szereplőknek kiadott
deklődés mellett találkozott a bécsi stadionban személyre szóló igazolványok érvényesek a bea bécsi Admira az olasz Juventussal középeu- lepesre.
rópai kupamérkőzés során. 28 ezer főnyi közönség nézte végig a mérkőzést, amelyet Klug Frigyes biró vezetett. Az Admira megérdemelten
győaött

Festőmnnkavállalás

MODERN

Szaged Csekonica- és K i s s ucca sarok
14 napos nyári vásárunk szenzációs cikkei:
DIVATARUK
Női fehér divat vászonkalap
1.48
1 pár müselymezett férfi zokni
—.38
Csipkés szines női kombiné
P 1.48
Divat női szalma sapka
—.38
PAPÍR ARUK
10 drb szines szekrénvpapir
—.24
50 drb kirándulási papirtányér
—.24
60 drb papir tálca
>—.24
300 drb 30x30-as fehér damaszt
papírszalvéta
—.88
HÁZTARTÁSI CIKKEK
70 drb málnaszörp szivószál
-.24
6 drb sima vizes pohár
'
»—.88
6 drb sima boros pohár
—.78
RÖVIDÁRUK
18 drb cakkszoritó hullámosait
>-.24
4 levél 100 drb varrótű
24
6 méter köper szalag
—.24

Letartóztatták
a madocsai gyilkos
anyját

SCHOBEKL

nappal

fotel

Apját szabadlábra helyezték

Kapható:

Szekszárd, julius 25. A vizsgálóbíró kihallgatta a madocsai csendőrgvilkos rejtegetése
ügyében letartóztatott és Szekszárdra szállított
gyanúsítottakat és közülük M á r k u s S z a b ó
Jánost, a csendőrgyilkos apját, K a t z Ferencet
és feleségét, Márkus Szabó Sándort, Tuka Jánost, Bacsó Józsefet és Ruszmusz Istvánt szabadlábra helyezték.
Előzetes letartóztatásba helyezte a vizsgáló,
biró Márkus Szabó Jánosnét, a gyilkos anyját,
Márkus Szabó Pétert és Csányi Tóth Istvánt,
akik beismerték, bogy a gyilkosnak fegyvere««
ket szereztek.

75

fotelágyak

pengőéit

Sclüerl mertnél

« » e l fgy
B l l l M iv. » H a z a

te mtariroa. bedreaS

legolcsóbban beocareshetSk
Fekete NAndor, komáik L. ugten IS. ToL
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ADDAZIA
PALACE HOTEL BELLEVDE

Közvetlenül a tengerparton a strandfürdő átellenében. — Leszállított pensió árak. — Hosszabb
tartóckodásnál és családoknál kedvezmény. — Teljes pensió összes mellékköltségekkel már napi
11 pengőtől. — Pengőbefizetés.
Felvilágosít*« d* raobarendelés Budapesten, az állandó irodában, Carlton szálló (Telefon 889 —70.)

Híreit
A Délmagyarország
uj regénye

-— Bágyadt, levert dolgozni képtelen egyéneknél reggel éhgyomorra egy pohár termeszetes „Ferenc József" keserűvíz a bélmozgást
csakhamar megélénkíti, az emésztőcsatornában
összegyűlt salakot kiüríti, a vérkeringést szaMm számunkban kezdjük meg ni eredeti re- badda teszi és a gondolkodó- és munkaképességényünk közlését. G. Beke Mprgit. a kiváló Íróget emeli. Beható kórházi kísérletek folyamán
nő tollából való a ..Késő nyár", amely minden bebizonyult, hogy a Ferenc József viz gyomorizében modern, mai. egy vérbeli iró érdekes Írá- savas szellemi
munkásoknál, neuraszténiás
sa. A ..Késé nyár" a kenyérkereső fiatalság éle- embereknél és betegeskedő asszonyoknál
is
tét. küzdelmeit, örömeit rajzolja avatott kezek- rendkívül jótékony hatást fejt ki.
kei. A regény feldolgozása is eredeti és ötletes.
Élvezetes. érdekes és szórakoztató munka a ,.Dél- — Baross Gábor — képviselőjelölt. BudapestmagyarországM uj regénye, amelyet ma közlünk ről jelentik: A Kager József halálával megüresedett gönczi kerületben az egységes párt proelőször és ezután naponta bő folytatásokban.
gramjával B a r o s s Gábor, a postatakarékpénztár volt vezérigazgatója, a TESz országos
elnöke lép fel. Baross Gábor már le is utazott a
kerületbe.
— Segélyt kaptak az artisták. A néhány nap
óta Szegeáen időző szerzőáésnélküli artisták.
Kóbor
Jancsi zenebohóc vezetésévél szeráán
délben ismét küldöttségileg jártak a városházán.
Dr. Tóth
BélPolgármesterhelyettes
fogadta
a deputációt. amely előadta, hogv nem tudnak
elutazni Szegedről, mert 90 pengős fmartartozdsuk fejében lefoglalták felszerelésüket. Hosszabb
tanácskozás után a polgár mesterhelyettes 25
nap múlva kezdődnek a
pengő rögtöni segélyt
az artistáknak és
elengedte nekik a szere1 «esti előadás illetékeit.
Az artistacsoport c városi segélyből részben rendezte ügyeit és ma délelőtt továbbxomú Nagykőrösre.
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Szegedi Szabadién JáifiHoü

Az idő

A Szegedi

Meteorológiai Obszervatórium

Jetenti: Szegeden a hőmérő legmagasabb állása 27.8 C, a legalacsonyabb 16.8 C. A barometer
adata sulitokra és
tengerszintre
redukálva
reggel 760.8, este 756.3 mm. A levegő páratartalma reggel 75, délben 49 százalék. A szél iránya északnyugati, erőssége 2—3.

A MeteoroIogiai Intézet jelenti este 10
Órakor. Időjóslat: Nyugati szel, több helyen
ujabb esők és zivatarok, a nappali felmelegedés keleten gyengül, nyugaton valószínűleg kissé fokozódik.
— A központ! választmány ülése. A központi
választmány legközelebbi ülését pénteken délben tartja, amikor is az országgyűlési képviselőválasztók ideiglenes névjegyzéke ellen beadott felszólalásokat tárgyalják. Értesülésünk
szerint a névjegyzék ellen összesen 107 felszólalás érkezett be a kitűzött határidőig.

— Kinevezések a szegedi törvényszéknél. Az
igazságügyminiszter dr. B e r z e Árpád, H a b é r m a n n Gusztáv, K i s s Balázs és dr. N ov á k Jenő törvényszéki birákat törvényszéki
tanácselnökökké nevezte ki. A kinevezések a csütörtök reggeli hivatalos lapban jelennek meg.
— Gaál Franciska esküvője. Budapestről jelentik: G a á l Franciska, az ismert promadonna
és
dr. D a j k o v i c h Ferenc ügyvéd szerdán házasságot kötött Budapesten. H e r c z e g Ferenc
és
gróf F e s t e t i c s Pál volt a házasságkötés két
tanuja. Az ifjú pár St. Moritzha utazott nászútra.

— A hidvám és a kövezetvám. Petrik Antal
törvényhatósági bizottsági tag indítványt nyújtott be a legközelebbi közgyűléshez, bogy a
hidvámot jövő évtől kezdődően szűntesse be a
város, valamint az egy. és kétlovas kocsik
után törölje a kövezetvámot. Az inditvány a
szeptemberi közgyűlés elé kerül.

— A hőség halottja. Szerdán délután a kisteleki határban dolgozó cséplőgépekhez hivták
— Házassá«. B 1 u m Adél (Szeged) és G r 6 s z a mentőket. Itt rosszul lett a hőségtől és a munkától egv N a g v Rozál nevű 25 éves leány, aki
Alfréd (Makó) f. hó 24-én házasságot kötöttek.
a cséplőgép mellett dolgozott. Mire a mentők
(Minden külön értesítés helyett.)
kiérkeztek, a leány meghalt. Halálát a nagy hő— A juIiusi kisgviilés. I>r. T ó t h Béla polség okozta. A vizsgálat megindult.
gíirinesterhelyettes, aki Bárányi Tibor főispánt
— Tranen: Gyapotszedők — Délmagyaroris helvettesiti, a juliusi kisgyülést harmincszág
kölcsönkönyvtár.
egyedikére, a jövő hét keddjére hivta össze. A
— A Pajor-ssjanatórinm (Budapest. Vas-ucca 17.)
legközelebbi kisgyűlés tárgysorozatán aránynj olcsó kórházi osztálya. A Vas-uccai dr.
lag kevés ügy szerepel és ezeket a városi ügyPajor-szanatórium
a
gazdasági
helyzethez alosztályok vezetői szombaton délelőtt készítik
kalmazkodva.
kórházi
osztályt
nyitott
szanaelő.
— Zilahy Lajos a népszövetségi bizottság tagja .Buáapeströl jelentik: Zilahy
Lajost, az ismert kiváló irót a Népszövetség keretében működő Comission t.ilicrnationale de Cooperation
Inté'.leduelle (Szellemi együttmiiködés nemzetközi bizottsága) az Irodalmi és művészi osztály
tagjává választották. A kiváló iró egy tamilmánya alapján kapta ezt a
kitüntetést.
Zilahy
ugyanis Mussolini által összehívott filmkonzresz.sz"s felkérésére tanulmányt irt. amelyben éles
támadást intézett a moderfilmgyártás
szelleme d!en.
— Tranen: Gyapotszedők — Délmagvarország kölcsönkönyvtár.

tóriumi
ellátással
napi
8—
pengő
ápolási
díjjal.
A külőnszobák árait
Is lényegesen
le^
szállította Különlege.s gvógytényezői:
Rádiumkezelések, bélfürdők (enterocleaner. Darmbad). szívbetegeknek kimélő és pihenő kúrák
(electrocardiograph), szénsavas fürdők stb Nagyszabású vizgyógy. Zander 8s ortopád győgytermek. asthmaszobák. sebészeti osztály
elsőrangúan
felszerelt
mütőlermeivel, plasztika! sebészet, emlőplasztika,
orrkorrekció, arcmegfiatalitás (ránceltüntetés) stb.,
urologial osztályán a legmodernebb berendezés éa
készülékek
Szülőosztály
10 napi legmérsékeltiebb átalányárban stb. — Tájékoztatást nyújt szívességből Szegeden: Temesváry József
gyógyszerész; Makón: Szöllőssy Uenő gyógyszerész.

1954 julius 26:

MAKÓI

HÍREK

Nikelszky polgármester szabadságon. Nikelszky
Jenő, Makó polgármestere, csütörtökön megkezdi
négyheti szabadságát és csütörtökön elutazik Makóról. Távolléte alatt G o r c s a Péter főjegyző h.
polgármester vezeti a város ügyeit.
A makói nyári szinház. A napokban megemlékeztünk arról, hogy R a d ó László
színigazgató
pályázik a makói szini szezonra. Akkor a szinpártoló egyesület választmánya, mint a
makói
nyári színkör gazdája, közölte a színigazgatóval
a szinház átadásának feltételeit s ugy volt, hogy
juliushan megkezdi a szezont. Ez elmaradt s olyan
hirek kerültek forgalomba, hogy Radó színigazgató
nem is jön Makóra. Ma a szinpártoló egyesület vár«
lasztmánya ülést tartott, amelyen foglalkozott Radó színigazgató értesítésével, amelyben közli, hogy
a szinház átadásának feltételeit elfogadja és szeptember elején kezdi meg a makói „nyári" szezont.
Két pajkos gyerek okozta a szalmatüzet. T e g nap, mint már megirta a Délmagryarország, a leventelőtér mellett kigyulladt és leégett
Börcsök
Mihály báró Erdélyi-uccai gazdálkodó szalmakazla. A tüz keletkezésének okát a tüzvizisgálat kétségtelenül megállapította s egyben igazolta a g y a nút, hogy cigarettázó gyerekek gyújtották fel
a
szalmakazlat. A két 7 éves fiút hosszas faggatás
után beismerésre birták. A két gyerek cigarettavégeket gyűjtött ösisze, otthonról gyufát kerítettek s
azzal kivonultak a leven tel 8 tér melletti földekra
s a kazal tövében cigarettáztak. Cigarettázás után
egymás biztatására a kazlat is felgyújtották. A tűs
fellobbanása után egyikök elszaladt, a másik azonban ottmaradt és nyugodtan bevárta a tűzoltók é s
rendőrség megérkezését. A két gyereknek nem ea
az első gyujtogatása, a rendőrség a szülők elleni,
meginditotta az eljárást.
z

wmuw
— Tranen: Gyapotszedők —
szág kölcsönkönyvtár.

Ti
Délmagyaro*v

— Elitélt kémek. Budapestről jelenti a MOTU
A honvédtörvényszék idegen államok javára
elkövetett hűtlenség, illetve kémkedés bűntettel
miatt T a m á s Szevér vegyészt 12 évi fegyház-»
ra, H o r v á t h József román állampolgár, sza*
bótanoncot 5 évi fegyházra, T á s z t o r i F e renc kereskedőt 3 évi fegyházra, V i r á g h József zenészt 5 évi fegyházra, K ü r t h y János
román állampolgár, géplakatost 9 évi fegyházra
és J a m b r i k o v i c s János román állampoi-t
gár, segédmunkást 6 évi fegyházra ítélte.

költözködés előtt«

=

párnázott bútorait, sezlonját, stb. Olcsón végzi FISChef
kárpitos. Feketesas u. 15. T. 14-20. Függönyök átszerelés«

— Három indiai cserkész Szegeden. Szerdáni
délután éráekes vendégei voltak
Szegednek^
három napbarnított kerékpáros cserkész. A cser^
készek egyideig tanácstalanul bolyongtak a VÍH
rosban. majd végre akadt egy fiatalember, akt|
tudott angct'.ul és megértette magát a cserké-*
szekkel. A három cserkész Rustam GhanM. /CoW
kee Kharas és Rotan Shroff elmondották. hog$
egy évvel ezelőtt, a ásembori után indultak et
világkörüli kerékpárúira Indiából. A céljuk az*
hogy fiz év alatt körtílkerékrározzák a világit.
Edáig a következő utvonalakon mintevy }504
kilométert tettek meg: Bombrv
Afganisztán,
Perzsia, Törökország. Bulgária. Szerbia. Most
Szabadkáról jöttek Szegedre. Eddig seholseni
vO't a határon kellemet lens 'gben részük, áe Hor\
gosnál a szerb határőrök feltartóztatták őket áss
nem akarták továbbengeáni. Azután Szabadkáról
kaptak utasítást, hogy emed,Ak továbbutazni A
kerékpáros cserkészeket. Szegedről Budapestre
mennek az indiai cserkészek.
legközelebbi
állomásuk Bécs lesz. még ebben a hónapban elakarnak jutni Berlinbe, majá Amsterdamba, a
nyugati országok után pedig Afrikába. majd.
Amerikába mennek.
— Mérgezések. A g ó c s i Imréné 32 éves Ne*
mestakács-ucca 22. szám alatti lakost a mentőid
ismeretlen mérgezéssel a belklinikára szálli-4
tották. — R á c z Mária dorozsmai, 25 évei
lány lugkőmérgezést szenvedett. A közkórházh*«
vitték. Mindkét nő állapota súlyos.
AllflllC7tlie l l ő n ő i f l mélyen leszállított árban válla.
lom függönyök, ágyteritők, sző.
nyegek
-g
S
k e l m e l e i l ő , Ti^
szakszerű
9* H V
sza Lajos körút 39
tisztításit •
• «dl
•
v* Br_ Jósika u. 22'
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Sporí
Nagyszabású nemzetközi motoros
csillagturát rendeznek Szegedre

WOtpfilnjdtów

NIVEA
NIVEA-CREME: P —.50—2.—
NIVEA.-OLAJ:
P -.90-3.50
Belersdort
Vegyészeti
Gytír H í . Budapest
VII.

a szabadtéri játékok augusztus 15-i előadására

A KEAC motorosszakosztálya augusztus vall az a körülmény is, hogy a blokk egyik ve15-én, a szegedi szabadtéri játékok záróelőadása
zetője sürgős tanácskozásra hivja a szegedieket
alkalmából országos és nemzetkőzi csillagturát — a székhely kérdésében.,,
rendez. A csillagtura célja Szeged megismerése
és „Az ember tragédiája" dómtéri előadásának megtekintése.
A csillagtura távja, utvonala nincs kikötve
és azon kategóriakülönbség nélkül résztvehet
mindenféle motoros jármű. A résztvevők kíséA Szaged FC ját jkosai szardán ismét tréningeit
rőket is vihetnek magukkal. Beérkezettnek szátartottak, ezúttal kétkapuis játék keretében kémit az a versenyző, aki augusztus 15-én délelőtt
szültek - belgrádi meccsekre. Két hetes csapat
11 és 12 óra között a városháza előtt levő célnál jelentkezik. A beérkezettek díszes emlékjátszott, ami igen jó hatással vain a tempóbirásplakettet nyernek és az esti szabadtéri előadásra. A csapat pénteken reggel indul ós délután 2
ra egy elsőrendű helyre szóló jegyet kapnak.
óra tájiban érkezik Belgrádba, ahol este fél 10
Nevezési dij személvenkint 4 pengő. A ver- órakor mérkőzik a BASK-foai a kivilágított stasenyre augusztus 5-ig lehet nevezri. (KEAC
dionban. A vasárnapi BSK elLeaii meccsen kivül
motorosszakosztálya, Szeged, Tisza Lajos-körmég ujabb mérkőzésekre van reménye a Szeut 59.)
ged FC-nek. Ezek fixirozására valószínűleg BelA csillagtura résztvevői beérkezésük után 12
grádban kerül sor, de lehetséges, hogy még az
őra 5 perckor diszfelvonulást rendeznek a váelutazás előtt megérkeznek a kötleveleik.
rosban. Délután 1 órakor társasebéd lesz a Hun.
A Szeged FC vezetősége szerdán kijelölte azt
áriában. Az ebéd keretében osztják ki a dijaa tizenkét játékost, akiket a túrán szerepeltetni
f at. A csillagtura résztvevői délután megtekin- kiván: Pálinkás — Schruddt, Riosz — Gyurosó,
tik: G a á l Franciska, az ismert nrimadonna és
Somogyi, Bertók — Korányi II.. Grósz, Mester,
zik a Dóm-téren „Az ember tragédiája" előBognár, Kiss. Tartalékként Szojka utazik a csaadását.
pattal. Szó volt Tombácz elviteléről is, de a
nemrég szerződtetett futballista e'utazása C
akadályok gördültek.
Tibor Géza, a Szeged FC budantsti képviselője szerdán arról értesítette egyar Jetének vezetőségét, hogy egy nyugati tara érdekében
folytatott tárgyalásai közvetlenül a befejezés
A DLASz egyik előkelő tisztséget betöltő veelőtt állanak. A képviselő srermt a tarára, amely
zére legutóbb élesen kifakadt a szegedi egyesületek magatartása miatt. Szerinte a szegediek öt-hat mérkőzésből állama, a BSK augusztusi
teljesen tétlenül nézik a „Vidéki blokk" akcióvendégszereplése után k?rül'£ sor.
ját és nem tesznek semmit ellene. Nem tudja
mire magvarázni ezt a passzivitást különösen
Mi van Bukoveczkyvel. A KEAC vezetősége
akkor, amikor egymásközötti harcukban igen
dr. B o r o s s t ó l , a klub kiváló atlétájától azt
hevesek voltak. Most, amikor érdekeik ellen ak. az értesítést kapta, hogy B u k o v e c z k v szercióznak, Szeged tekintélye forog kockán —nem
ződéséről szóló hírek alaptalanok. Dr. Boross
szervezkednek. Nem elég az, hogy az ülésen
közölte egyesületének egyik vezetőjével, hogy
kimondják: egyforma álláspontra helyezkednek
Bukoveczky egész budapesti tartózkodása alatt
a közgyűlésen a beosztás és a tisztikár kérdéséegyütt volt vele, de senkivel sem tárgyalt.
ben. ha-.em — a vidéket is meg kell nyerni az
Az Attila—Nemzeti-ügyben a PLASz intézőbiügynek. Bár — mondotta — ebben a pil'-anatzottsága tegnapi ülésén ismét a miskolci csapatnak
brin a vidékiek nagyrésze a Vidéki blokk möadott igazat: a Nemzeti óvását elutasította. A
gött tömörül, mégis meg lehet őket győzni álláspontjuk helytelenségéről.
fellebbezések ilyen formán — elölről kezdődnek.
FTC—SzUE elsőosztályu
vizipólóbajnoki
— Fel kell világosítani őket, hogy csak
nszálvhordoKÓi néhány érvényesülni akaró em- mérkőzés lesz szombaton Budapesten. A mérbernek. Hihetetlen, hogy a vidék tekintélyes kőzés vezetésére a szövetség H a l á s z t deleálta. — Vasárnap kerületi if júsági úszóverseny
része ne legyen tisztában azzal, mit vesztene,
;sz Szegeden. A verseny után a SzUE C—Szolha a székhelyet Szegedről elvinnék. Nem hinoki Máv. barátságos mérkőzést .játszák le.
szem. hogy ezért vállalná valaki az ódiumot.
Dr. W&aic András szombaton résztvesz a Buda— Mint értesülünk — mondotta végül —, nem
volna nehéz „szétugrasztani" a „Vidéki blok- pesten megrendezendő próba v e r s e n y « az európabajnoki versenyre való kiküldetésért.
kot". mert — bír szerint — egyenetlenség ütötte fel a fejét. A hódmezővásárhelyieknek nem
Szeged—Kecskemét—Hódmezővásárhely közötti
tetszik, hogy a „Blokk" Békéscsabára akar ja hölgyuszóverseny lesz vasárnap Kecskeméten a
vinni az alosztály székhelvét, viszont a csa„Hirös Hét" keretében. H e r e n d i Pál csütörtöbaiak csakis ebben az esetben hajlandók a vá- kön este 7 órakor állítja össze a szegedi válogatotsárhelyi akciót támogatni. Az elégedetlenségre tat.

A Szeged FC
pénteken utazik Belgrádba

Szegednek szervezkedni kel!
a „Vidéki Blokk" elten
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JaíélfOK
JEGYÁRUSÍTÁS
a színház nappali pénztáránál 9-1 -ig és V« 5-tól.

JEGYEK KOPHATOK
még a Délmagyararszág
és a Friss Újság kiadóhiv-italáhan.

Az Újpest és az UTC között még mindig áll
a harc Szekeres átadásáért járó mérkőzés miatt.
Szerdán levél érkezett L a n g f e l d e r Ferenctől, az Újpest igazgatójától, aki az UTC követelésének mérséklését kéri. Az UTC válaszában
500 pengőre csökkentette igényét.
Góbi L , Villányi, Cserna, Kovács és Mikes vesz
részt a déli kerületből a budapesti ugró atlétagyülekezeten.

Motorverseny. Az SzTK kerékpáros szakosztálya tegnap ülést tartott, amelyen elhatározta,
hogy augusztus 12-én meghívásos motorkerékpáros és niotorvezetéses versenyt rendez
Szegeden. A versenyre meghívták a legjobb
versenyzőket: Kisst, Erőst, Istenest, Szekerest
és Nemest.
Joóst, a Somogy hátvédjátékosát
tegnap leszerződtette.

a

Hungária

Zanéni Károly, az SzTK hátvéd játékosa Budapestre távozott, ahol állítólag a második ligás Szürketaxival kezdett szerződtetési tárgyalásokat. Zanóni távozásával ismét érzékeny
veszteség érte az SzTK-t, amely rövid idő
alatt negyedik játékosát veszti el: T o m b á c z
és H e i m II. után D e á k a napokban utazik
el Bordeauxba.
n
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villamossági váHa'atSná!, K o r o n a ucca 1 3 . Mindennemű viilamos munká nál hivja telefonon a 24 34-et. 540

Budapesti értéktőzsde zárlat. Az értéktőzsdén
a tegnapi kedvetlenséget ma jobb megítélés váltotta fel. Az üzleti forgalom azonban továbbra is
szűk keretek között mozgott, az érdeklődés csak
egyes részvények iránt jelentkezett, igy a magyar
cukor és a Kőszénben volt élénkebb visszavásárlás. Az értékek a tőzsdeidő végéig jól tartották
árfolyamukat, csak a Ganz részvény olcsóbbodott
kisebb mértékben, élénk kínálat nyomán. Magyar
Nemzeti Bank 128.5, Kőszén 243.5, Ganz 14.9, Szegedi kenderfonó 13.5. Irányzat jól tartott.
Zürichi devizazárlat. Páris 20.2275, London
15.4625, Newyork 306.75, Brüsszel 71.70, Milánó
26.315,, Madrid 41.90, Amszterdam 207.60, Berlin
118.S0, Bécs silling 57.30, Prága 12.74, Varsó 57.975
Belgrád 7.00, Athén 2.92, Bukarest 3.06.
A Magyar Nemzeti Bank hivatalos árfolyamai:
Angol font 17.25—17.65, dán kor. 76.10—77.60, belga
frank. 79.10-79.80, cseh korona 14.02—14.20, svéd
dorona 88.65—88.55, dollár 340.35—344.35, kanadai
dollár 339.00—349.00, dinár 7.80—8.30, francia frank
22.30—22.50, hollandi forint 231.00—233.00, lengyel
zloty 64.75—€5.35, len 3.42—3.46, leva 4.00—4.15,
lira 29.90—30.25, német márka 136.00—137.60, norvég korona 86.45—87.35, osztrák schilling 80.00—
80.70, svájci frank 110.70—111.65.
Budapesti terménytőzsde hivatalos árfolyamjelentése. Buza tiszai 77 kg-os 15.55—15.70, 78 kg-os
15.70—15.85, 79 kg-os 15.85—16.00, 80 kg-os 15.95—
16.10, felsőtisaai ó, aj 77 kg-os 15.50—15.60, 78 kg-os
15.65—15.75, 79 kg-os 15.80—15.90, 80 kg-os 15.90—
16.00, dunántúli ó, uj, pestvidéki, ó, bácskai ó 77
kilogramos 15.40—15.55, 78 kg-os 15.55—15.70, 73
kilogramos 15.70-15.85, 80 kg-os
15.80—15.%.
Pestvidéki rozs ó 9.60—9.75, egyéb n j 9.75—10.00,
takarmányárpa L 11.00—11.30, zab ó 11.50—11.90,
aj 11.20—11.40, tengeri tiszántúli 10.30—10.40.
Cstkágói terménytőzsde zárlat. Buza
szilárd.
Juliusra 98 (96 háromnyolcad), szeptemberre 99
háromnyolcad—háromnegyed
(97.75—ötnyolcad),
decemberre 101 egynyolcad—100 hétnyolcad (99.75
—egynyolcad). Tengeri szilárd. Juliusra 66.5 (62.75)
szeptemberre 69.25 (64.75), decemberre 69.75 (67.5).
Zab tartott. Juliusra 44 ötnyolcad (4425), szeptemberre 44 hétnyolcad (44.5), decemberre 45 hétnyolcad (45.25). Roas sziláid. Juliusra 72.75 (71 háromnyolcad), szeptemberre 73 háromnyolcad (72
egyeayoleadk öeoemberre 76 jfMJ.

1934 julius 26.
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Misidig Sélárott utazhat
száz

kilóméteméi

nagyobb távolságra

Lépjen be

— Nem. Én csak a te gyereked akarok
lenni. Semmi nénié. Blanka nénié se.
— Miért?
— Mindent félt tőlem és mindig mutatja^
hogy kicsi vagyok.
— Igaza van, ha félti tőled, ami törékenyi
Most is leejtetted a szép uj cserepet.
— Na és ez a legnagyobb baj? Nagyobb
baj, ha egy gyerek világvégig ügyetlen marad.
A z óra szerencsére félkilencet mutatott és
Blanka néni ilyenkor már beérte egy rövid
„neharagudj"-gyal, meg egy
kényszeredett
puszival.

az

(Folyt '-öv 1

Apróhirdetések
Száz kilóméternél kisebb távolságra

harminehárom

százalék

a kedvezmény.

Különféle azsumunkához értő
jelentkezzen
mintával 10-től 12-ig
Béke ucca 1, I. em. 3.

•jítm

A DELMAGYARORSZÁG

REGENYE

KÉSŐ NYÁR

Bntorszatt

Elsőrendű főzőnő azon*
nalra vagy elsejére helyet keres. „Elsőrendű''
jeligére kiadóba.

RTOW t

Irta

G. BEKE MARGIT

Csak nem történt valami baj.
Na, ez az ő hangja. Hogy kiabál megint
— zeng az egész Tigris-ucca. Nézeteltérés,
I.
Ma petfig nem tanulok, gondolta Vilma, ugy látszik.
Apró lábak csoszognak, csuszkáinak végig
hozzá se szagolok a betűhöz holnap reggelig'.
a kerti kavicson, aztán a lépcsőn kopognak
Éppen eleget magoltam ezen a héten, többet
nem vesz be a gyomrom. Ma dr>ma leszek, tovább. Ajtónyitás, izgatott hangok.
— Én viszem — add ide!
nem diák.
— Eltöröd, Jucika.
összehordott egy csomó selyempárnát a
— T e semmit se engedsz, pedig ügyesebb
pamlagra, kipróbálta, elég kényelmes-e, azvagyok, mint te.
tán újra fölkelt, hozott még vagy hármat, a
Blanka néni halkan tiltakozik, padló recslegpuhábbakat feje alá gyűrte, körülrakta magát, hogy még a könyökét is selyembe fúr- csen, cipő koppan és hirtelen lezuhan valami nehéz tárgy, tompa csörömpöléssel.
hassa. Addig fészkelődött, rendezkedett, mig
Vilma ijedten ugrott fel, meggyújtotta a
jó puha érzése volt minden részén. Na, igy
talán jó lesz. — Elnyújtózott kényelmesen és villanyt. Akkorra már rohant be a kicsi húga és keserves sírással csimpajkodott belé.
hallgatta a csendet.
Milyen furcsa, csendes a ház. Valóságos A z ajtó mögött ott állt Blanka néni és szoünnepi hangulat van, ha Juci nem kiabál. morúan nézegette egy virágcserép földi maÉs milyen illat árad be az ablakon! A min- radványait az előszoba parkettjén. De csak
denit ennek a májusnak. Pont most zavarja egy percig állt igy. Aztán szó nélkül lerakta
köpenyét, kalapját, seprőt hozott és összetaaz embert, érettségi előtt. Állatkínzás, hogy
karította a cserepet, meg a széthullott földet.
éppen májusra teszik a vizsgákat. Mennyivel
csupaszgyökerü
orgonafácskát
pedig
könnyebb lenne például novemberben hat- A
nyolc órát magolni naponta. Jaj — igaz — gyöngéden letisztogatta és egyelőre a konya kereskedelmi jogban meg kell még nézni — hába vitte. Vilma meghatottan nézte. Menynyi bölcseség és jóság kell ehhez — eltakaHirtelen ököllel fejbe vágta magát.
Ne- rítani a nyomokat szó nélküL
— N e haragudj, Vilma, ne haragudj! — zoszel Ha még egyszer az érettségire gondolsz,
kogta kétségbeesetten Juci.
hát a levélnyomót vágom hozzád.
— Én ne haragudjak? Blanka nénit kérd
Lehunyt szemmel szippantgatta, kóstolgatta az orgonaszagu tavaszt. Lassan elálmoso- inkább. Erővel rántottad ki kezéből a cserepet?
dott.
— Nem, nem erővel, csak ő is fogta, miMire fölébredt, esti homályban állt a szoba.
Első pillanatban minden folt, minden körvo- kor én elvettem. Azért esett le. De te szeress.
Még hangosabb, most már nem is pananal idegen, de aztán régi ismerős lesz. Furszos, de követelő sirás. Mintha őt sértették
csa mikor a bútorok igy közel jönnek, újra
volna meg.
vannak. Az ember már észre se vette őket
Blanka néni közben eltűnt, visszavonult.
és lámpát gyújtott máskor, mihelyt sötéteMegint rámbizza — gondolta Vilma. —
ő
dett.
nem tud elbánni vele, de én nyugtassam meg
Vilma végigsimítja a homlokát. Olyan régi
és nohéz minden, ami körülötte van. A szo- és egyszersmind szerezzek elégtételt neki is.
ba megint — betegszoba. Máskor nyugodtan Illetőleg a pedagógiának. Csekélység habbal.
Sóhajtva magyarázni kezdte Jucinak, hogy
tarkái itt is, napokig eszébe se jut.
Az anyja ágyát nézi. — Ott feküdt sze- aki régebben él, az többet lótott és többet
tud. Meg hogy Blanka néninek milyen jó
rényke sárgán, csöndesen. Most Blanka néni
dolga volt otthon, falun, a csirkék, nyuszik,
nl»zik l>onne — elég nyugodtan — pedig
hogy szerette
Négy éve lesz az ősz- tehenek és kedves falusi gyerekek közt, akik
mind szerették és szót fogadtak neki. De ő
szel
Mennyi mindenki van az ember körül, test- eljött Pestre Honti Jucikára vigyázni, mert
vére, gyereke, fórje — azt mondják, hozzátar- másként senkise vigyázna rá.
— Mért? Te vigyázhatsz.
tozói — pedig senkise tartozik bozzá igazán.
— Én? Iskolába járok, aztán majd hivatalEgyse hal utána. Még csak nem is gyászol. 0, k e I 1 járnom. Reggeltől estig nem leszek
ja egész életében. Mindent kiheverünk
—
itthon.
utálatos —
— Hát mikor te nem vagy itt, elmehetek
Felült, végigsimította « homlokát. Ördög
v;gye, nem jó az ilyen pihenőnap. Bár jön- apahoz, Margit néni vigyázhat rám. Semmi
nének már. Úristen! Nyolc óra lesz. Mikor nolga.
fürdik, mikór vacsorál ma az a gyerek? 'Nem
Vilma ránézett. — Igazán mondod? Jobban
értem. Blanka néni máskor mindig pontos. szeretnél a Marát néni evereke lenni?

LAKÁS!

gyorsan f * jól Had
illetőleg tatái, h» M »<l»*y apróhirdetés,

I

Bécsi intelligens, izraelita házhan penzió —
szobával
jutányosán
kapható,
fiatalságnak
ajánlható: Julié
Kramer Wien, II.
Krumbaomgasse 2.

L a k á s - Üzlet
Háromszobás
emeleti,
uccai komfortos
lakás
kiadó Zerge u. 25., tud.
házimes térnél.
Szép uccai szoba, konyha, spájz, fásszin, disznótartás azonalra
kiadó. Rákóczi a. 5b. sz.

Foglalkozás
Jóravaló, gyermektelen
házaspár elmenne szolgának vagy házmesternek, jó bizonyítvánnyal,
lehet iskolai
kórházi,
irodai vagy banki szolgának, vagy magányosan is elmennék. Somogyitelep 3. ucca 70. B.
Szűcs Antal
Eddig nem létezett, általános érdekfl műnek a
jobb körökben való terjesztéséhez társaságbeli

hölgyen

jeienthezzeneK

Szilágyi angol nyelvtanárnál. Újszeged, Pécskai u. 9b, d. e. 9 órától
d. u 6 óráig.
Beválás
esetén állandó jövedelmező alkalmazásra találnak.
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Bejárónő felvétetik
tila u. 4. Fried.

At-

MUízaki llzlelben

jó kiszolgáló fiatalembert
felveszek. Eddigi miikö'
dési helyét, iskolázottságát
közölje .Kerékpáros* jeligére a kiadóbn
296

Jól főaő mindenes
leány elmenne uri család
hoz ..Megbízható I." jel

igéit-.

Házmesterné
lakást,
reggelit, ebédet kap házi dolog
elvégzéséért.
Boldogasszony sugárirt
20,
Hölgyfodráisz
kisaszseony, ki jól
ondoiál,
azonnal beléphet Becker, Petőfi S.
sugári*
77.

IdJáJK&tíi
Jókarban levő használ»

jégszekrény

jutányos áron eladó —»
Kossuth Lajos
sugár*
u-t 18.

Strand kabin
megvételre kerestetik —
Nemestakács ucca 25a.

Házal
jgfetiaapebben

«1.

«BT W*M
ha megtwdee •

Gárgyán Antal Szögihegy (Kisvasat) 26 filléres árban méri

b o r á t
ötven litertől.

308)

Egy ebédlőkredenc mán
vány latppal, egy kihúzható asztal 6 székkel,
egy íróasztal és
egy
konybaberendezés
sürfősen olcsón eladó. —•
zen th ár oa»ság
•. 4a,
II. 3
Táska gramofon negyven sláger lemezzel eladó, megtekinthető Tisza Lajos köret 87, fatelepen.

Felelős szerkesztő: P Á S Z T O R JÓZ8KF
Nyomatott a kiadótulajdonos
Dédmagyarorsaág
Hírlap- és Nyomda vállalat Rt kfinyvnyotqdájában
Felelős üzemvezető: Klein Sándor.

K á r p á f h y N. Isíván
m o d e r n cimfestészete

Mikszáth Kálmán u. 12. sz. alatt. Vállalja cégtáblák, jelzőtáblák, favédőrácsok stb
festéséi
eredeti tervek szerint és minták alapján legszebb kivitelben, olcsó áron. Hirdetéseket saját
favédőrácsára felvesz.
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