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A kormány
és a vidéki városok
idegenforgalma
A vidéki városok nagyon szerények. A kormánytól most kollektív fellépéssel kérik idegenforgalmi akciójuk támogatását, de ez a
kérelem csak arra irányul, hogy a kormány
engedjen nekik idegenforgalm i c é l o k r a t ö b b e t k ö l t e n i . A vidéki
városok elvégre, mondhatnánk azt is, hogy az
idegenforgalomból például a vasutaknak van
annyi hasznuk, mint amennyihez a vidéki városoknak jut s ha egyszer az idegenforgalom
arányban f o g állni — nem a látnivalókkal,
hanem a felkeltett utazási vággyal, akkor a
kincstár is részesedni f o g a vidéki városok
utazási propagandájával elkölteni segített J
pénzekből. S ha ezt mondanák a vidéki városok, nagyon kézenfekvő s nagyon is saját |
lábán járó következtetés sarjadna ki ezekből j
az előzményekből: adjon a vidéki városoknak
támogatást mindenki, aki a magyar vidék idegenforgalmából hasznot huz.
A vidéki városok azonban szerények s ezt
a szerénységet talán a kormányhatalomnak
az önkormányzat fölé kiterebélyesedő hatásköre nevelte ki bennük. A vidéki városok
nem államsegélyt kérnek, nem szubvenciót és
nem támogatást, mindössze annyit kérnek,
hogy a kormány engedjen nekik valamivel
többet költeni idegenforgalmi célra, mint
amennyit eddig kegyesen megengedni jóságos volt. Szeged város idei költségvetésében
például ö t e z e r p e n g ő volt felvéve idegenforgalmi célra. Szeged város ezen a pénzen
többek között idegenforgalmi szervezetet kívánt létesíteni, külön hivatalt, melynek egyetlen feladata az idegenforgalom propagálása
s a propaganda valamennyi tevékenysége és
valamennyi kiadása ebben az ötezer pengőben látta volna fedezetét, ha — a belügyminisztérium nem törölte volna ennek az öszszegnek felét. A város ugyanis, mint h í r l i k
s mint a multakon naivan és báván álmodozók hiszik, ö n k o r m á n y z a t b a n él s ennek folytán a városi polgárság törvényes képviselete m a g a állapítja meg bevételeit és kiadásait, m a g a határozza meg, hogy milyen
hozzájárulást kiván a polgárságtól a közterhekhez s m a g a szabja meg azt is, hogy a városi polgárság szolgáitatásaiból milyen célokra milyen összegeket kiván fordítani. Azt rz
ötezer pengőt, amit a város idei költségvetésében biztosított idegenforgalmi célra, n e m
az államtól kapta a város, hanem p o l g á r s á g a m a g a a d t a ö s s z e vagy adók, vagy
városi illetékek, vagy egyéb szolgáltatások
formájában. A z önkormányzatban élő polgárság törvényes képviselete a törvényeknek
megfelelő módon határozta el, hogy önadóztatásának eredményéből ötezer pengőt idegenforgalmi célra kiván fordítani. A z autonómia igy döntött, de a felügyeleti hatóság
másként határozott s igy történt, hogy az önkormányzati költségvetésben idegenforgalmi
célra felvett ötezer pengőből, mire az akták a
belügyminisztériumból visszaérkeztek, már
csak 2 5 0 0 pengő maradt. S miután ez a j og i h e l y z e t megvan a többi magyar városban is, érthető, ha összeállnak az önkormányzatok s e g y k i s ö n k o r m á n y z a t i
jo- I
g o t kérnek, összeállnak az autonómiák és
e g y kis
autonómiát
kérnek B kor- i
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mánytól a m a g u k p é n z é n e k s a m a d e j e volt s m i n d e n
vidéki város
guk
s z o l g á l t a t á s á n a k idegenforgall e g a l á b b a n n y i t tudott nyújtani az idén
mi célokra való felhasználása érdekében.
látogatóinak, m i n t a m e n n y i t
Budapest adott a vidék népének
Szent
A magyar vidéki városoknak arra lenne
István napja körül. A vidéki városok, ha haszükségük, hogy a kormány nagyszabású idemarabb nem is, de ebben az esztendőben elgenforgalmi propaganda részeseivé tenné
érték k u l t u r á l i s , g a z d a s á g i é s v á őket, mely a külföldit nemcsak Budapestre
nagykorúságukat.
vinné el s a magyar vidék népének nemcsak r o s p o l i t i k a i
a budapesti utazásokra adnak különböző, de Talán most mér a vidéki városokra rá is lehetne bizni azt, hogy m e n n y i t a k a r n a k
állandóan ható kedvezményeket. A magyar
i d e g e n f o r g a l m i célra költeni
s
kormányzat sokat tehetne a magyar városokért s a magyar városok idegenforgalmáért s talán a vidéki városok vezetőiről s a vidéki
talán nem is a magyar vidéki városoknak, ha- városok önkormányzati hatóságairól szabad
annyi hozzáértést és szakértelmet feltételezni,
nem a kormánynak bírálata rejlik abban a kémint amennyivel az idegenforgalmi
célokra
relembep, amit a magyar városok idegenforfelvett filléreket törlik a belügyminisztériumgalmi központja terjesztett a kormány elé. A
ban. A z utak szikelése, a bikaistállók karvidéki városok azt kérik a kormánytól, hogy
bantartása s a komplejárók helyreállítása
a kormány engedjen valamit költeni a vidéki
mellé közigazgatási feladattá nőtt az idegenvárosoknak a vidéki városok vagyonából
forgalom is s amikor a vidéki városoknak
olyan feladat betöltésére, amit éppen annyi
százezer pengőket kell költeniök állami feljoggal lehetne a kormányzat nyakába varrni,
adatok betöltésére, talán költhetnek százakat,
mint amennyi lelkességgel vallották és vallják
vagy ezreket a m a g u k idegenforgalmi célu vidéki városok a magukénak.
jainak elérésére is.
Ez az év a v i d é k i v á r o s o k e s z t e n -

A kisantant
Olaszország Duna-tervezetéről

A genfi tanácskozás előü — „Olaszország a klsantanttal is hajlandó
a békés együttműködésre" — írják Prágában
(Budapesti tudósítónk telefonjelentése.) P r á - I dőben minden elvi kérdésben összhangban áll

gából jelentik: A genfi tanácskozásokkal kapcsolatban a félhivatalos Prager Presse a következőket irja:

— Az olaszok Duna-tervezete, amelybe valamennyi utódállamot bevonnának Anglia és
Franciaország jótállása mellett, igen nagy érdeklődést váltott ki. Amennyiben ez a javaslat valóban a római kormány Spndékát tükrözi vissza, ugy az azt jelenti. JjjÉgy Olaszország lemond a regionális s^nftiolsekkel szemben eddig elfoglalt ellenzéki magatartásáról és

hajlandó a kisantanttal is békés együttműkö-

désre. Ezt a problémát, amely a békét kívánja
a Duna-völgyében, bizonyára az osztrák kancél.
lár is behatóan megtárgyalja a különböző középeurópai delegációkkal.
Egyébként az „Oeuvre" szerint a küszöbön
álló népszövetségi közgyűlésen Európa valamennyi aktuális külpolitikai kérdése beható
megvitatás tárgya lesz. Franciaország genfi
pozícióját a lap kedvezőnek ítéli. Az az álláspontja, hogy a francia politika ebben az eszten.

Angliával.

fffiuszíria pénztigvi helyzete

kielégítő"

Genf, szeptember 5. A Népszövetség pénzügyi
bizottsága szerdán Ausztria pénzügyi es gazdasági helyzetéi vette vizsgálat alá. Á kívánt felvilágosításokat B u r e s c h osztrák p^nzügyminiszter adta meg a bizottságnak. A bízottság —
mint a jelentés mondja —, Ausztria pénzügyi
helyzetét, főle£ az osztrák bankok megalapozottságára való tekintettel, kielégítőnek találja.

Benes tárgyalása LitvinovvaS
Prága, szeptember 5. L i t v i n o v
szovjet
külügyi népbiztos és B e n e s cseh külügyminiszter Marienbadban hosszabb tanácskozást
folytatott. A tanácskozás tárgya az általános
politikai helyzeten kívül főleg a keleti egyezmény kérdése volt. Benes szerdán este Genfbe
utazott.

Hitler feltűnő kiáltványa
a nürnbergi náci-nagygyülésen
„4 forradalom korszaka lezárul*" — „4 nác iorradalom teljesítette
mindazt, amit tőié várhattak" — 4 4 millió „nem" és a jövő feladatai
Nürnberg, szeptember 5. Szerdán kezdődött
a horogkeresztesek országos kongresszusa. Harsona jelezte Hitler érkezését. 30 ezer ember
emelkedett fel helyéről és emelte fel kezét. A
birodalmi szimfonikus zenekar a „Mesterdalnokok" előjátékát játszotta. H e s s e Rudolf elő!ször Hindenbu gról emlékezett meg, majd tompa dobpergés közben olvasta fel L u t z e törzskari főnök az elesett 400 horoskeresztesnek a

nevét, mialatt magasra emelték a vérlobogót.
Ezután W a g n e r
körzetvezető felolvasta
Hitler kiáltványát.

Hitler kiáltványa
A kiáltvány azzal a megállapítással kezdődik, hogy á nemzeti szocialista mozgalom forradalmi korszaka lezárult, a forradalom teliesi-
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tette mindazt, amit tói« várhatlak, de állandósítani nem lehet, mert végű! is romlásba viszi
n nép, az állam és a nemzetgazdaság életét. Rövid zűrzavaros átmenet után, most már tartós és jobb rendnek kell következnie, — mondja Hitler kiáltványa, majd így folytatja:
— örömmel állapítja meg, hogy a nemzeti
szocializmus eszméje mit sem vesztett vonzó
erejéből, sőt hovatovább, mind szélesebb rétegekben érezteti hatását. Valamennyi vezetőnelyre a nemzeti szocialista párt főemberei kerültek és ez a körülmény biztosítékot nvujt arra. hogy Németországban csupán egyetlen akarat érvényesüljön. Bárhová tekintsünk a német
birodalomban, mindenütt ugyanazt látjuk: a
birodalom és a nép, a lefolyt 12 hónap alatt fokozódó gyorsasággal tért át a nemzeti szociálist? tanokra és eszmékre. Ha ellenségeink —
különösen a birodalom határain tul, — aZzal
tetszelegnek, hogy a legutóbbi népszavazáson
4 millió „riem" szavazatban
veszedelmes ellenséget látnak, ez csak derűvel
tölthet el minket... 14 évvel ezelőtt, mint ismeretlen, névtelen, egyedülálló ember indultunk útnak, hogy meghódítsunk egy nemzetet,
Bin történelmileg páratlan diadalmenet után
állunk és körülöttünk úgynevezett ellenségeink
maroknyi duzzogói állnak. De még ez a maroknyi csapat is össze fog omlani és eszméink igazsága megnyeri közülök azokat, akik németek,
tehát megnyerhetik.
A legközelebbi ezer évben Németországban nem lesz többé forradalom

Az amerikai sztrájk
London, szeptember 5. Newyorkból jelentik:
Az amerikai sztrájkvezérek arra törekszenek,
hogy a sztrájkolok számát a hét végére a munkásság 80 százalékára emeljék. Más jelentések
szerint a sztrájkparancs által érintett 650 ezer
munkás közül mintegy 301 ezer szüntette meg
eddig a munkát. Több helyen a gyárosok önként bezárták üzemeiket, hogy elejét vegyék az
erőszakosságok ak.
Egv sulvosanb incidenstől eltekintve, a nagy
sztrájk edd'g aránylagos nyugalomban telt el.
A geofgiai Marcon gyárvárosban komolyabb
incidens történt. A sztrájkoló munkások megtámadták az egyik gyár igazgatóiát és bántalmazták. Az igazgatót súlyos sérülésekkel kórházba szállították. A sztrájkoló munkások megtámadtak egy aulomobilt is, amelyen az egyik
szövőgyár tizenkét munkást akart a gyártelepre szállítani. A sztrájkolok a kocsit felfordították és a tizenkét munkás könnyebben megsebesült.

G o r m a n, a gyapotipari munkások uniójának elnöke ujabb felhivásj; intézett a munkásokhoz, amelyben figyelmezteti őket, hogy őrizzék meg biggadtjágukat. Tartózkodjanak minden zavargástól, ha azonban a munkaadók részéről bántódás érné őket, akkor a munkások
majd visszaütnek, — mondja Gorman. „Ha a
túloldalról lőnek, ugy visszalövünk és ha megkísérelnék a sztrájkolok bebörtönzését, —• így
Végződik a kiáltvány, — akkor felgyújtják ux>|d
a fogházakat"
Csikágóban,

Ottó házassáfia

Fabiityi Tihamér Rómában
Róma, szeptember 5. F a b i n y i Tihamér kereskedelmi miniszter szerdán este Rómába érkezett. A pályaudvaron ünnepélyesen fogadták.
Vacsora után tovább utazott Rariba az árumintavásárra, amelvet csütörtökön Mussolini nyit
meg.

Halálos Ítélet
Ausztriában

Llewelly-Jones
Budapesten

Titkos nronananda
a náci folyóiratok —
keresztrejtvényeiben

a felekezetek

A kiáltvány ezután felsorolja
a jövő é r

feladatait.
1. A párt és szervezetei belső rendjéneR további kiépítése. A rohamosztagok és védőoszta.
gok egyetlen elszánt közösségbe való egyesítése.
2. Ennek a közösségnek megtisztítása minden oda nem való elemtől.
3. U j mozgalom megszervezése azoknak a
néptársaknak megnyerésére, akik vér szerint
ugyan a nemzeti szocializmushoz tartoznak, de
eddig elvakultság, vagy tudatlanság miatt nem
csatlakoztak, ugyanakkor szembefordulni azokkal, akik elérkezettnek vélik az időt a rombolás újrakezdésére.
4. Meg kell erősíteni a nép hitét és bizalmát,
hogy fel tudja fogni a kor jelentőségét és megértse, hogy milyen áldozatókat kéli hozni a
népért és a birodalomért.
5. Kitartásra kell nevelni a népet, mert ez
több, mint az intellektualizmus csillogó megismer őképessége, vagy lidércfényü tehetség.
Biztos idegek és acélkitartás: a siker legjobb
biztosítékai.

fldmira-Bolopna 3:2 (0:2)
Bécs. szeptember 5. Szerda délután játszották
le a bécsi stadionban 45 ezer főnVi közönség
előtt az Admira—Bologna középeurópai kupadöntő első mérkőzését, amelyet a bécsi Admira
nyi'rt meg 3:2 arányban, miután a félidőben a
Boldgna Mór 2:0 arányban vezetett. A mérkőzést az angol Walden vezette. A V c s i csapat
gyengén kezdett, majd a második félidőben fiz
perc alatt egyenlített és pár perc múlva a győzelmet jelentő gólt is megszerezte. A második
döntőmérkőzést Bolognában íátcznk.

ahol már hetek óta sztrájkol 1200 autóbuszsoffőr, általános közlekedési sztrájk fenyeget. A
város 15.000 villamosvasúti alkalmazottja elhatározta, hogy csatlakozik a sztrájkoló autóbusz-soffőrökhöz és kimondja a szimpátiasztrá jkof.
Valószínűnek tartják, hogv a magasvasutak
5000 alkalmazottja szintén kimondja a szimpátiasztrá jkot.

Róma, szeptember 5. A külföldi sajtóban Ottó
királyfi és Mária hercegnő, olasz királyleány
közötti eljegyzésről elterjedt hirek beavatott
körökben is nagy meglepetést keltettek. Ezekben a körökben kijelentik, hogy semmit sem
tudnak a tervezett házasságról.

folytatja Hitler.
— Ami a külpolitikát illeti, ünnepélyesen az
egész világ előtt kinyilatkoztassuk alapelvünket. hogy a német nép mások iránti gyűlölet
és bosszúvágy nélkül békét és barátságot akar
azokkal is, akik 15 évvel ezelőtt még ellenségeink voltak. Tudatában egy európai háború
Salzburg, szepteimlber S. Az esküdtszék haszükségszerű következményeinek, ez a háború
lálra ítélte Harlander Péter tachsenbachi nemzeti
csak a kommunizmus zűrzavaraihoz vezethet.
szocialistát és Scherthnnner Péter nevű társát
Mi mindent megtettünk, ami alkalmas arra,
tizévi súlyosbított börtönre, mert lakásukon 50
hogy volt ellenségeinkhez való viszonyainkat
kilogram robbantóanyagot rejtegettek és nem
megjavítsuk. Ismételt felhívásaink állandóan
minden válasz nélkül maradtak ugyan, de jól I szolgáltatták be. Miivel az Ítéletet nem a rögtönitélő bíróság, hanem az esküdtszék hozta, helye
tud juk, hogy nem a népek kíván ják a viszályt
van a fellebbezésnek. Mind a két elitélt bejelenés a háborút, hanem a nemzetközi uszitók kis
tette fellebbezését a legfelsőbb törvényszékhezcsoportjai, amelyek a háborúkon keresni, de
nem harcolni akarnak.
Ezután ezeket mondja a kiáltvány:
— Igyekszünk megértést létrehozni
és az n j állam között. Igyekszünk őszinte és
becsületes viszonyt teremteni más keresztény
felekezetekkel és remél jük, hogy ez is sikerülni
fog.

szememDer f T

(Budapesti tudósítónk telefonjelentése.) Bécsből jelentik: A rendőrség véletlenül nyomára
'ulolt a nemzeti szocialisták u j propaganda eszközének. Eszerint a birodalmi német folyóiratok és családi lapok, amelyeket a napilapokkal ellentétben nem tiltottak ki az ország területéről, az előfizetők egyrészének titkos kulcsot
juttattak el. Ennek a segítségével a keresztrejtvényt és egyéb rejtvény szöveget ugy tudtak elolvasni, hogy ezeknek propagandatartalma kerüljön napvilágra. A szövegben és a rejtvénvekben a rendőrségi megállapítás szerint különböző adatokat es utasitásokat is elhelyeztek.

Í

Budapest, szeptember 5. Szerdán, éjfél után
Budapestre érkezett L1 e w e 11 y n-J 6 n e s magyarbarát angol képviselő, a pécsi egyetem disz.
doktora, aki Pécsett előadást fog tartani. Az angol képviselő a prágai gyorsvonattal érkezett.
A nyugati pályaudvaron a Revíziós Liga képviseletében Apor István báró, a pécsi egyetem
képviseletében F a l u h e l y i Ferenc egyetemi
tanár fogadta.

Banditák ujabb merénylete
a keletkinai vasút ellen
Sangliai, szeptember 5. A keletkinai vasutakon a banditák felrobbantották a síneket. Egy
személyvonat mozdonya a mélységbe zuhant,
a banditák hevesen tüzeltek a vonalra. Vasutvédelmi osztagoknak sikerűit a banditákat
szétverni. A veszteségről még nincs jelentés.

4 milliárd leies sikkasztás
Romániában
Bukarest, szeptember 5. A lapok az Igazságügyminisztériumban működő statisztikai hiva.
taí kimutatását közlik, az utóbbi öt évben elkövetett olyan sikkasztásokról, amikor k<>zpénzeket tulajdon itottak el. A sok és érdekes adat
között legépfiletesebb a végösszeg. A hivatalos
kimutatás szerint öt év alatt Romániában az állami pénzek különböző kezelői nem kevesebb,
mint négymilliárd leit sikkasztottak.
Ez az óriási összeg a hivatalos kimutatás szerint az egyes minisztériumok között a kővetkezőképen Oszlik meg:
pénzügyminisztérium 32, közlekedésügyi minisztérium 20. külügyminisztérium 18. hadűgv.
minisztérium 12, a többi minisztériumok
18
százalék.
Tekintettel arra. Hogy a román állami költségvetés hiánya jelenleg bárom milliárd leire
tehető, iátszva helyreáll itbatnák a költségvetési egvensulvt. -fit még egymilliárd lei fölöslegük maradna, ha az elsikkasztott pénz meglenne.

¥ i-pMik a ^-fwfí-jóCy
40 Arás
villám
ö r d ö n g ö s
munkahetet kívánnak
C fillér
10 fillér
a szakszervezetek
Kiváló acél
Homorú köszörülés
DB

Tartós él
»

VADÁSZTÖLTÉNYGYÁR

London, szeptember 5. A szak szervezetele
nagvgvülésén azt kívánták, hogy haladéktalanul léptessék életbe a 40 órás munkahetet, anélkül azonban, hogy, leszállítanák a munkabért

Lényegesen kevesebb hallgatót
vesznek fel az idén
a szegedi egyetemre
310 jelentkező, 150-es létszám a jogi karon, 96 jelentkező, 40-es
létszám az orvosi karon
Az egyetem a létszám felemelését kéri a kultuszminisztertől
(A Délmagyarország munkatársától.) Az
egyetem környékén megélénkült a forgalom, a
diákok nagy csoportokban iratkoznak be az
uj tanévre. Szeptember elsejétől tizenkettedikéig tartanak az egyetemi beiratkozások, de az
első félévre való jelentkezések határidejét szerdán délben lezárták az egyes .karokon. Azt a
létszámot, amelyet a kultuszminisztérium az
idén megállapított, a jelentkező hallgatók száma ismét .jóval túlhaladja.
Legtöbben
a jogi karon
jelentkeztek. Itt az első félévre felvehető hallgatók számát százötvenben állapította meg a
minisztérium, ezzel szemben a jelentkezők száma 310. Tavaly az engedélyezett létszám 250
volt és pótlólag még harminccal felemelték ezt
a számot. Az idei tanévben tehát maidnem
feleannyi hallgató vehető fel a jogi fakultáson,
mint a mult tanévben.
Az orvosi karon
az első évre felvehető hallgatók száma 40, a
jelentkezettek száma 96. Tavaly hetvenben
volt megállapítva a felvehető hallgatók száma. A létszám nagymérvű csökkenese folytán
— mint velünk közölték —, még a jelesen
érettségizettek közül is sokat vissza kell utasítani a felvételeknél.
A matematikai fakultáson
a felvehető hallgatók száma 40, ugyancsak
negyvenben van megállapítva ez a szám a
bölcsészeti karon is. Ezen a két karon szintén
több a jelentkezők száma, de mégsem olyan
arányú, mint a jogi és orvosi fakultásokon. A
matematikai és bölcsészeti karon még folynak
a jelentkezések.
A felvételekről
dr. Kiss Albert, az egyetem ezídei
rektora
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ban már tárgyalt a kultuszminisztériumban
a felvételek kibővítéséről és rövidesen ismét
felutazik Budapestre, mert nem hagyható,
hogy a szegedi egyetem felvehető hallgatóinak

Izietes, tiszta, házias
konyhánkat ajánljuk a
t közönség figyelmébe

4 fogásos menii kenyérrel 1 - P
10 szelvényes jegyfüzet 9'50 P
Borravaló, szeszes ita' nincs.

Központi Tejcsarnok rt.tejivója
KiHcsey és Kelemen u. sarok.
számát ugyanannyiban állapítsák meg, mint
a jóval kisebb pécsi, vagy debreceni egyete*
men.

\ buharest—párisi repülőgép
bravúros Kényszerleszállása Szegeden
Óbecse felelt villám érte a francia gépet, a pilóta Szegedig repült a
sérült géppel - Öt utasa egy óra múlva egy belgrádi géppel továbt
folytatta útját
( A Délmagyarország munkatársától.) Az
„Air Francais,v légiforgalmi társaság egyik
utasszállító gépe, amely Páris—Bukarest Között közlekedik,
kedden délután kényszerleszállást
hajtott végre Szegeden.
A repülőgép nyolcszemélyes FALGT jelzésű
hárommotoros Fokker-gép Belgrádból Budapest felé igyekezett, amikor óbecsén hatalmas
viharba került. A vihart követő zivatarban
a villám becsapott a gépbe,
amelynek balszárnyáról a boritó furnirt lelépte.
Már-már katasztrófa fenyegette a gépet, amikor a pilótának szinte bravúrral, sikerült
egyensúlyba hoznia a gépet és tovább folytatnia útját Szeded felé.
Szegedre délután két órakor érkezett meg a

sérült repülőgép és
minden baj nélkül leszállt a repü*
lőtéren.
x
A repülőgép öt utasának, valamint a pilótánál^
a
magyar
Ujváry
Lászlónak
és a
francia ' rádióstisztnek,
Róbert
Janonnak*
nem
történt
baja.
A kényszerleszállás
ról értesítették a francia társaság belgrádi kH
rendeltségét, amely azonnal intézkedett, hogS
egy másik gép induljon a Szegeden rekeal
utasokért.
Az öt utas egy óra múlva, délután
3 órakor már folytathatta útját
U j v á r y Iászló és Róbert J a n n o n Szegedet!
maradt, hogy a repülőgép javítási munkálataira utasítást adjon. A gép egyelőre Szegeden
marad; a két pilóta csütörtökön utazik Budaw.
pestre.

Véres rablótámadás
a dorozsmai országúton

9 következőket mondotta:
— A bizottságok, amelyek a felvételeket bírálják el. már megkezdték munkájukat és az
Az ismeretlen támadó doronggal leütött egy idős bőrkereskedőt
egves felvételek dolgában javaslatokat tesznek. A javaslatok felett az egyes karok pénteken fognak dönteni. A felvételeket a kul(A Délmagyarország munkatársától.) Szerott álldogált egy 25—26 év körüli, középtermetűi
tuszminisztérium igen korlátozta az előbbi
dán
a
kora
reggeli
ÓTákban
a
dorozsmai
országpantáttós, mezítlábas fiatálember, aki kozöoea
évekhez képest. A szegedi egvetem hallgatóiút ós az aisóközponti müut kereszteződésénél
hatalmas dorongot szorongatod Tóth kő-¿OUT
nak száma jóval nagyobb volt mindig, mint a
lévő fehér keleszt felől velőtrázó sikoltások
tötte az idegent aki ekkor se szó, se beszéd.
másik két vidéki egyetemé, most mégis a
hallatszottak- Később, amikor megindult a forminisztérium a szegedi egyetemen felvehetők
nekitámadt és a doronggal ott ütötgalom Szeged felé, a dorozsmai országútról
számát ugyanolyan arányban állapította meg,
te, ahol érte.
mint a pécsi, vagy a debreceni egyetemét.
egy vérrel borított ember támolygott ki az aisóközponti miiutra és
Aimikor a bőrsziedő már a földön feküdt, s-kkor
Tavaly is 300-al több volt a szeott összeroskadt.
kivette zsebéből piros bőrtárcáját és azt enésZ
gedi egyetem hallgatóinak száma,
Itt találtak rá néhány perccel később a sregiedi tartalmaval elvitte• A rabló a merénylet u'.án ai
mint a többi vidéki egyetemeké
földeken keresztül elmenekült.
piacra igyekvő kocsik. Azonnal értesítették a
mentőket,
akik
a
szerencsétlen
férfit
beszállíés annál sajnálatosabb, bogv hírek szerint az
A szegedi rendőrség a rablótámadásról azontották a közkórházba- Eszméletre térítése után nal értesítette a dorozsmai csend őrséget amely;
idén a minisztérium a létszám betartását szielmondotta, hogy Koppan Tóth Mátyásnak hívgorúan veszi. Egyetemünk tanácsa a napoka szegedi rendőrséggel együtt nyomoz a rabló
ják, 65 esztendős lakos, bőrszedő és iiogy
ban foglalkozik a felvételekkel és minden biután- Valószínűnek látszik, hogy a tettes .'.lőre
aonnvnl kérni fogía a minisztérinmtól az enkészült
tettére. Tudhatta, hogy Tóth ->ze-dán és
rablótámadásnak esett áldozat ú.
gedélvezett létszám felemelését. Félő azonban,
szombaton többszáz pengővel a zsebében szohogvhn ez meg is történik, az idén a korlátoA rablótáimadó, ahogy a kórházban megAllapi
kott a fehér keresztnél álldogálni Elhatároíta.
zások következtében nagvon sok érdemes tatották, alaposan elbánt K- Tóth Mátyással. El
hogy meglesi és leüti. Tervét valóra is váltotta.
nuló. ki fog maradni az egyetemről.
törte mindkét kezét és fejét három helyen be
A rendőrség reméli, hogy a támadót rö,ri lesen
Közölte az egyetemi rektor, hogy a napokzúzta. Azonnal műtőasztalra tették a suiycsan
sikerű! kézrekeTitemi
sérült embert és megoperálták- Állapota súlyos
életveszélyes- nem valószínű, hogy életbenmah e . l v a ' R o s i
M O Z I
rad.
C»U«»rt«kitn
Utol | Ara'
A rendőrség a kórházban kihallgatta a meBelwáry Q é i a filmremok
rénylet áldozatát Tóth előadta, hogy L'etipiacos napokon oda szokott állani a kora reggel'
óráikban a fehér kereszthez- hogy

Utókura

ÁLOMPALOTA

Nagy kiállítású operett L l a n * H a l d d a l
ElfladAsok keadeto \ 7, 9 óra

bevárja a tanyai gazdákat, akiktől
bőröket szokott vásárolni.
Szerdán rezeeL amikor a kereszthez érkezett,

SvábheüviSzanatórium
Budapest
Sport, szórakozás,

strandfürdő
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Viharos futball-csata Szőregen

kollekciójával

Dr. Weinmanné

Béosbél megérkezett Eredeti modellek a
l e g f i n o m a b b kivitelben Alakitások
»lesén késsMInek. Takaréktár u. 2. fsst.

Ebéd kettesben
Ketten öltek a fehérre festett, apró bádog asztalka mellett. Az anya és leánya. De körülöttük
még sokan mások ebédeltek. Túlsúlyban a hölgyek.
Az anya, 3C év körüli, kreolbőrü özvegy. Fekere hajába beleszántotta az élet a szürke barázdákat, homlokára a redőket. A leány alig 18 éves.
Most érettségizett. Tökéletes mása édesanyjának,
csak éppen, hogy vidámabb, mint aki még nem
ismeri az életet. Fehér arcán két gödröcske, nagy
fekete szemei szinte világítanak.
Félegy után érkeznek; kissé sietve, kipirulva.
Leülnek. A leány félénken néz szét. ö még nem
járt ilyen fésyes helyen. Egy pillantás a kézitükörbe. Rövidre nyirott, hullámos
fekete haját
megigazítva és boldog mosollyal az arcán, ölébe
süllyesztett két kezével — várakozik.
A fehérköpenyes kiszoljj/álóleány étlapot tesz
elébük. A lovest megrendelik és össaedugják a
fejüket az étlap fölött. Töltött csirkében állapodnak meg. A leves már elfogyott, a másik fogásra várnak. A leányka az övék mellé tolt bádog
asztalra helyezett fehér retiköljébe nyúl — zsebkendőért. A retikül alatt különféle hivatalos papírok fekszenek. Köztük egy egészen uj, gyüretlen, merjtett papirosra nyomtatott okmány. Tanítónői oklevél! A friss aláírásokba nem is mer
belenyúlni. Talán meg sem száradtak. Hátradől a
székben és ugy tesz, mintha olvasná. Már vagy
ötödször. Útközben is. Igen, de itt még nem tudja semki, hogy ö képesített gyorsirónő. Felemeli,
hogy a mögötte és oldalt ülő fiatal és középkorú
urak is lássák,
De már megjelenik a kisasszony a töltött csirkével. Majd tészta kerül az asztalra. A leánykának nagyon izlik. Ezt is elfogyasztja. Aztán sug
valam* az anyja fülébe. Nem tiltakozás a válasz,
csak egy pillanatnyi csönd A súgás szemléltető
és élvezhető eredménye pedig — még egy adag
tortaszelet. A leányka örömében tapsol. Az arya
komoly arca ismét mosolyra húzódik és megelégedetten nézi diplomás kislányának étvágyát. Aztán megrezzen. Retiküljét ölébe hnraa. U g y tesz,
mintha zsebkendőt keresne. Pedig egy kis számvetést ejtett. De a zsebkendőre is szükség volt,
mert gyöngyölő homlokát kellett letörölni.-. A
szive is hevesen lüktetett, egy-két könnycsepp is
megjelent a szomorú fekete szemekben.
És nií'eis... Egy hirtelen elhatározással gyen-

géden elkapja a mellette elhaladó kiszolgáló leány karját és halkan rendelkezik:
— Két jegeskávét, pohárban, — habbal!...

Mikor a rendelést

1934 szeptember ö :
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megtette,

legscivesebblen

összeroskadt volna ájultan, hogy másnapig
ne
tudjon semmiről semmit. De az arcába szökött
vért, meg a nedves szemeket a leánvki megpillantja. mire hirtelen anyja mellé szökik.
— Édes anyukám, hát miért sirsr?
Az anya válasz helyett zsebkendő* emelt » szemére, hogy felitassa sós könnyeit. Aztán csillogó
szemekkel ő ls nevet.
Egy pillanattal később, — már egymással szenBleu. mintha misem történt volna, — a két szempár egymásra ragyogva várta a jegeskávét, habbal . . .
Az anya most csalc arra gondol, hogy rengeteg
költség firán diplomát kapott a kezébe a leánya,
aki segíteni fog most már neki a kenyérkere«ésben... Ma semmi sem fontos, csak az, hogy boldog a leánykája, ő pedig már csak ezért boldog,
csak ezért...
A könnyeket majd az éjszaka belesiria a nárnába.
— Vájjon, kap-e raa.jd állást?...

vm. B. J.

Filléres
tanulmányutazás
Bécsbe!
Útlevél nem kell. Express hajójegy oda-vissza

12.80. Három napi szállás és reggeli 6.70. Látnivalók megtekintése 7 P. Jelentkezés, felvilágosítás szeptember 10 d. e. 10-ig & Délmagyar-

ország kiadóhivatalában.
Utaxásvezetö : M E Z ö F I

G Y Ö R G Y

több sebesüléssel, fegyelmi büntetéssel — és kibékülóssel
a bíróság előtt
tán, szintén szőregj futballista pedig Földesit or( A Délmagyarország munkatársától.) Májusban a szőregi futballpályán viharos mérkőzés zaj- I ronütötte. A kisteleki futballista a földrezuhant és
lott le. A szőregi Rákóczi csapata játszott másodaz ütéstől erősen vérzett.
oszlályu bajnoki mérkőzést a Kisteleki Torna EgyA két verekedő szőregi játéko* éljen fegyelmi
lettel. A mérkőzés rendkívül heves volt, a játéuton is eljárás indult a futballbiró feljelentésére.
kosok nem kímélték egymást, végül a csendőrségA futballszövetség fegyelmi bizottsága Gelbet 10
nek kellett beleavatkoznia a mérkőzésbe, amelyet
hónapra, Zákicsot pedig 2 hónapra és 3 hétre el*
a kisteleklek nyertek meg 1:0 arányban.
tiltotta a szerepléstől. De a futballisták ellen FölA második félidő vége felé Z á k i c s István
szíjregi játékos összeveszett a pályán F ö l d e s !
Péter kisteleki játékossal. A két futballistát K l e i n
Ármin futballbiró figyelmeztette, amire az izgalmak lecsendesedtek. A játékosok a pályáról a K o sz á n é-féle vendéglőbe mentek öltözni. Ott ujabb
parázs botrány keletkezett. Zákics, akit bántott a
kistelekiek győzelme, újból Földééire támadt és
Klein biróra mutatva, azt állította, hogy „a kistelekiek Kleinnek köszönhetik a győzelmet." Zá-

desi feljelentésére a járásbíróságon ls eljárás indult becsületsértés és könnyű testisértés címén. A
két szőregi Földesi ellen vjszonvádat emelt azon a
címen, hogy Földesi őket a pályán megsértett«.
Ilyenformán szerdán három futballista került vád-«

melynek során Zá-

megpecsételték. A járásbíróság ezek után az eljárást megszüntette.

kics éa Füldesi 6sszeve«aett,

kics Földesi karját lefogta, az odasiető G e 1 b Zol-

lőttként dr. U j v á r y István járásblró elé.

A vádlottak már kibékülve érkeztek a bíróság*
ra és ott előadták, hogy az ügyet egymás között békésen elintézték, igy a feljelentéseket kölcsönösen
visszavonják. A békét a biró előtt kézfogással U

Földárverés a tápéi véien
44—45 pengős

átlagbéreket

(A Dámagyarország munkatársától) A tápéi
réti városi bérparcellák árverését b e l e z t e a
dr. Csonka Miklós gazdasági tanácsnok eli ökleiével működő bizottság- Az árverés Iránt nemcsak az érdekelt bérlők körében v jlt nagyarányú érdeklődés, hanem a városházá i io mert
az időközi árverések eredménye mutatja meg,
milyen bérértéket képviselnek a bérf'Vdek, milyen változások történtek a bérek körül a legutóbbi árverések óta. A tápéi réten elért eredményekből m:g sem lehet általános következtetéseket levonni, mert ezek a földek a város legjobb. legtermöbb bériöldjei közé tartoznak, a
legrosszabb esztendőkben is számottevő termésük van,a Maros és a Tisza vize a legnagyobb
szárazság idején is ellátja kellő nedvességgel a
talajt.
A városi tápéi réti birtoka eredetileg 3080
hold volt. Ebből a város majorságához 547 hold
tartozik és az házikezelésben müvelés alatt állA tápéi rétből az Országos Földbirfcokrendező
Bíróság 1515 holdat kihasított és bérbeadóit a
tápéi igenyjogosultaknak, akik az OFB által
meghatározott bért fizetik érte a városnak. így
csupán
1028 hold szabad bérföld
van a réten- Ez 238 egy-öt holáas bérparcellára
oszlik, de a parcellá\ közül csak 96 üres, benjházatlan parcella, a többin kisebb-nagyobb értékű beruházások vannak és igy nem vonhatók
árverés alá. A közgyülás jogerős határozata
alapján ezeknek a parcelláknak a bérét a dülöbeli szabad parcellák árverésén elért átlagbéréé
ben állapítják meg és a régi bérlők ezért az
átlagbérért árverés mellőzésével megmaradhatnak bérletükbenAz árverező bizottság a 96 üres parcellát árverezte el és az árverés eredményéről dr- Csonka
Miklós tanácsnok a következőket mondotta a
Délmagyarország munkatársának:
— Az érdeklődés igen nagy volt a földek
iránt, de ügyeltünk arra, hogy a parcellákat lehetőleg
a régi bérlők
kaplák meg. Az árverés eredménye kielégítőnek
mondható, holáankint 44—55 pengős béreket értünk el, de voltak parcellák, a legértékesebb,
amelyekért magasabb bért is kínáltak az árverezők. Ogyeitünk természetesen arra is, hogy a
nagy verseny ne alakíthasson ki abnormáfisan
magas béreket, mert ezek örökös elégedetlenségnek lennének az okozóiÉrdeklődésünkre elmondotta még Csonka tanácsnok, hogy a város az Hj bérlőkkel most is
csak
egy évre szóló bérleti szerződést

fisetnek

a

bérlök

köt, mivel a területet most osztályozza a helyszínelni felügyelőség. A földek kataszteri tiszta:
jövedelmét, amely alapja lesz a jövőben a földbérek meghatározásának, újból megállapítják.
Ezzel a munkával az idén minden valószínűség
szerint elkészül a felügyelőség és a megállapítás alapján a jövő évtől kezdve már uj béreket
határoznak meg és az uj bérek alapján kötnek
tiz évre szóló szerzöáéseket a bérlökkel.

n mai valutáris viszonyok
mellett az angliai hagyniaexport sem tizeti ki magát
(A Délmagyarország makói tuáósitójától-) A
makói bagymaértékesités kilátásait, a szeptemberre beígért jobb árakat és elhelyezési lehetőségeket erősen megcsaippantotta a Nemzeti Bank
rendelkezése, a/mely az export valutafelárakat revízió alá vette s a hagvmától az áruforgalmi kedvezményeket megvonva, az eddiginél lényegesen
alacsonyabb keávezményt helyezett kilátásba. A
tavalyi áruforgalmi kedvezmény és a most leredukált kedvezmény között 8 százalékos különbség van, ami métermázsánkint mintegy 90 fillér
az angliai piacnál.
Minthogy a hagymaexport legfontosabb iránya
most az angol piac. viszont az angol font esik,
ebben a tekintetben is csalódás érte a számításokat. A tavalyi és az idei font értékelés közötti
különbség mintegy 65 fillér ujabb hátrányt jelent
az angol piacon.
Ezekkel az aggodalmas körülményiekkel szemben áll az az örve detes értesülés, amelyet Crün
Imre, a Hagymakiviteli Egyesülés igazgatója
küldött Makóra Londonból, ahol az első nagyobb
hagymaszálliíimányt éppen most értékesítették.
Az értékesítés iól sikerült és ezzel az idei angliai
export is idi indult, mert a holland hagymánál
magasabb árat sikerült mindjárt az első szállítmánynál elérni s az elért idei kezdőár a tavalyinál
magasabb- Vagononkint 64 fontért került eladásra
Hamburgban a makói hagyma a tavalyi 54 fonttal szemben- A jobb árral szemben bekövetkezett
áruforgalmi kedvezménycsökkenés és fontárfolvamhanyatlás végeredményében hátrányosabb
kalkulációs lehetőségeiket eredményez, ugy, hogy
iminden erSvel az ár emelésén kell dolgoznia a
szindikátusnak. Eddig 22 ezer zsák hagymát adtak fel Angliába• A szindikátus vezetősége ért elsülésünk szerint a Külkereskedelmi Hivatalnak
megtette azokat az előterjesztéseket, amelyeket
szükségesnek tart az export elősegítésére és
biztosítására.
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lönösen akkortájt, amikor a kizárási okokról
szóló szabályrendeletet tárgyalták. A tervezet

és sikerült is olyan határozatot hoznia, amely

te, hogy bármennyire magyarázzák ezt a dolgot, a bérlők mégis csak szerződéses viszonyban vannak azzal a várossal, amelynek ügyeit,
ha városatyai

i

i

,i H mipmi.,,

-ruhák,
-kastümök,
-3 um perek,
-kabátkák.

Qvár: Tábor ucea S.

Üzlet: Tisza Lajos kSrut.

mandátumot kapnak, intézniök

Egy idős h á z a s p á r

legjelentősebb helyet éppen a földbérlő-ügyek
foglalják el. A határozatot, a
tet még így is ugy alkotta meg

szabályrendelea

megrendítő évagédiáfa

közgyűlés,

hogy benmaradhassanak a bérlők a város parlamentjében. A belügyminiszter talán háromszor is visszaküldte a

szabályrendeletet,

gül kisebb-nagyobb módosításokkal

vé-

jóváhagy-

ta. Egyetlen városi bérlő sem veszítette el

a

mandátumát, még az sem. aki a legnagyobb területet bérli a város földjeiből, a tanyai közélet egyik sokat szereplő férfia, aki szerdán
délelőtt bérlőtársainak

küldöttségét vezette a

polgármester elé. Tagadhatatlan, hogy a küldöttség éléa a közérdeket szolgálta, amikor a
balástyai bérletek bérének leszállítását

szor-

galmazta, mert hát közérdek az, hogy a bérlők ne fizessenek többet a kelleténél, ne fizessenek nagyobb bért, mint amennyi bérértéke van a földnek. Igazán csak a v é l e t l e n n e k tulajdonítható, hogy a küldöttség ékesszavu és meggyőzően érvelő vezetője — egyénileg
érdekelt ebben a mozgalomban, hogy a közős
kérelem teljesítése számára jelentené... a legnagyobb anyagi hasznot, vagy

megtakarítást,

meri hiszen ő bérli a legnagyobb darabot a balástyai határból. Arról igazán nem tehet, hogy
közérdekkel ennyire összeesik

legegyé-

n i b b é r d e k e , hogy akaratlanul is saját érdekét szolgálja, amikor csak a közérdeket kívánja szolgálni... De azért érdemes kissé elmeditálni a véletleneknek ezen az összjátékán
és talán érdemes lenni a balástyai béreken ki•él

i

L A N P E L és HEGXI

kell. Már pedig a város ügyei kőzött talán a

a

i

K í v á n s á g á r a méret szerint e l k é s z í t j ü k ,
minden divatszinben a legjobban tetsző darabot,

igen sok részében ütközött bele a törvényes és
összeférhetetlenségi pro.

^

ujdonságaii.

keket A közgyűlés még jobban körültekintett

a városi bérlök

i

az őszi divat

nagy körültekintéssel készült el, akik készítették, jól körülnéztek, hogy — ne sértsen, ne
érintsen egyik paragrafusa sem érzékeny érde-

blémája körül keletkezett, mert mindenki érez-

y

Szívesen bemutattuk

•agyon sok szó esett a szegedi városházán, kü-

általános rendelkezésekbe. A legnagyobb vita

—

revízió alá venni — a kizárási

okokról

Pongor Henrii* — aki évekkel
eselött a
sxegeűi
Viktória-malom
igazgatója
volt —
ssepsisben
meg&alt, felesége
öngyilkosságot
követett
el
Budapest, szeptember 5. Megrendítő tragédia
játszódott le keddre virradó éjszaka Budapesten.
A tragédia szereplői: Pongor Henrik kormányfőtanácsos. a Trans Danubia Egyesült Gőzmalmok vezérigazgatója és felesége, akiket hosszú
időn át ¡ól ismertek Szegeden.
Pongor igazgató nemrégiben orbáncban megbetegedett- Állapota egyre súlyosabbra fordult,
amikor családja bevitette a Szeretetkórházba- A
vezérigazgató a kórház különszobájában kedden
reggel szepszis következtébe meghalt.
Amikor férje agóniájáról tudomást szerzett
Pongor Henrikné. hétfőn Trombitás-uti lakásukon lamináltai megmérgezte magát. Reggel 7
órákon fedezték fel a tragédiát, az éjjeli szekrényen üres fiolákat és több megirt levelet találtak. Az orvosok mindent elkövettek Pongorné megmentéséért, keddre virradóra azonban
meghalt• Nemsokára jelentette a kórház, hogy
Pongor Henrikné is meghaltEgy jelentés szerint Pongort az enteroeoccus
néven ismert veszedelmes bacillus támadta
meg és általános fertőzést okozott." Nemrégiben
Írtak a lapok dr. Rejtő Alfréd Wesselényi-uccai
ügyvédi öl, aki ugyancsak az enterococcus-fertőzés következtében halt meg. A vezérigazgató
családja tisztában volt azzal, hogy a szörnyű

betegség ellesi nem tud védekezni az orvosi itr
domány: Pongor Henrik
napjai meg vannak
számlálva. Nap-nap után ott ült a Szeretet-kórház különszobájában a vezérigazgató családja»
Felesége, akivel 36 esztendő óta élt ideális házasa
életet, bárom férjezett leánya és három vejeNap-nap után reményvesztettebben távoztak a
betegágy mellől.
Pongorné a gazdasszotiyához irt búcsúlevelében a következőket irta: ,,Ne csináljon lármát.,
csak rokonaimat értesítse. Nem akaróim, hogy!
tudjon tragédiámról a világ".
Az idős házaspár iránt mindenütt nagy rész-,
vét nyilvánult meg.
Pongor Henrik sok ésweJ ezelőtt
Szegeden működött.
is jól ismerték a harmonikus életet élő hát«
zaspárt- Pongor a Viktória malomnak volt az
igazgatója hosszú éveken keresztül. A malom később tűzvész következtében elpusztult és elekor
került Szegedről Budapestre Pongor igazgatón
aki azóta is többször járt Szegeden és fenntai—•
totta szegedi ismeretségeit. Az igazgatót min-«
denütt szerették és becsülték- A házaspár megrendítő tragédiája Szegeden is nagy részvétei
keltett.
; tt

szóló szabályrendeletet Is . . .

B házasnár zsarolási pere
80 fillér miatt
(A Délmagyarország munkatársától.) Kis BáMnrt és felesége mezőkovácsházai 1akosok sier
dán a törvényszék elé kerültek zsarolás vétsé
gével vádolva A zsarolást 80 fillér miatt ¡c3vették ei. Kölcsönadtak ugyanis egv Moikiit állítólag 80 fillér használati díj mellett Feidmann
Márton keres-kedönek. A kereskedő a génét 24
órai késéssel vitte vissza és nem vo'it hai'.andó
egy fillért sem fizetni kölcsöndij fejében- Kis ék
nem teketóriáztak sokat. LefogMk Felimannt
és — lehúzták róla a kabátot azzal a kijelentéssel, hogy esak a 80 fillér lefizetése vitán adják
ki
A saerdai főtárgyaláson a két vádlott tagadta,
hogy zsarolni akart volna. Azt adták elő, hogy
dühösek voltak Feldmannra a késésért- ezért
vették le a kabátját. Feldimann azt vallotta, hogy
nem vo't kikötve kölcsöndij, Kisék mégis követeltek tőle 80 fillért. A bíróság a esendőik tanukénti kihallgatása végett a főtárgyalás! elnapolta.
_______

Fellendül üzlete
ha párisi divat modelljelmet bemutatja rendelőinek és szabásmintáim alapján dolgozik.

JULES ER0S. Budapest IV. Bástya u. 12.

A koraszepternbéri esős periódust
rövidesen
meleg,
száraz idő válttá fei
(A

Délmagyarország munkatársától.) Szeptem-

ber elsején hirtelen ősziesre fordult az idő, mintha augusztussal vége volna a nyárnak, öt nap óta
mindennap bőséges esőben volt részünk. A gyors
időjárásváltozásról dr. W a g n e r Richárd tanársegéd, a szegedi egyetem földrajzi intézetének meteorologusa a következőket mondotta:
— Ha a nyarat nem is nyilváníthatjuk különösképen rendellenesnek, szeptember első napjaira
ezt rámondhatjuk, mert kivételesen nagy mennyisége csapadékot hoztak. Egyes helyeken, igv a Dunántúlon 70 milliméteres csapadék is hullott. Szegeden az eimult négy nap alat 20.5 milliméter eső
esett.

— A mostani esős időjárás okát a barométeres
minimum szokatlan járásában kell keresnünk. Szeptember ugyanis az a hónap, mikor csak ritkán érkezik Magyarország fölé ciklon Többnyire tőlünk
északra húzódnak el. Most azonban augusztus végén — a Keletnémetországban tartózkodó ciklon
hazánkon keresztül a Földközi-tenger felé vonult

A levegőte«t, melyet magával hozott, telítve volt
időjárási „frontokkal", ami ujabb és ujabb esőt,
váratlan zivatarokat produkált.
A várható időjárásról a következőket mondotta

Wagner tanársegéd:
— Korai lenne a mostani jelenségekből a mei
leg, száraz idő befejeződésére következtetni. Igea
meleg időre már nem számithatimk, valószín®
azonban — ós ezt a feltevésünket számos jelenség
alátámasztja, — hogy a mostani esős periódust rövidesen meleg, száraz idő váltja fel. De hogy me(W
dig tarthat ez a meleg idő, azt ma még nem lehet
megállapítani
A szőlősgazdák körében féltik a terméskilátásokat a többnapos esőzések miatt. Különösen félő,
hogyha az esős napokat hirtelen meleg idő váltja
fel, a beérett szőlőbogyók kipattannak és megrothadnak. Sok helyen már minden előkészületet megtettek a szüretre és ha melegre fordul az idői, megkezdik a szüxetelést
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Híreik.
Az i d ő
A Szegedi Metcorologjai
Obszervatórium
jelenti; Szegedin a hőmérő legmagasabb állása 21.8 C, a legalacsonyabb 14.8 G. A barométer adata nullfokra és tengerszintre redukálva reggel 762.5 mm, este 763.3 mm. A levegő
páratartalma reggel 100, délben 75 százalék.
A szél iránya északnyugati, erőssége 1—2. A
lehullott csapadék mennyisége 4.3 mm.

A Meteorológiai Intézet jelenti este 10
órakor. Időjóslat: Északnyugati légáramlás,
több helyen eső, néhány helyen esetleg zivatar. A hőmérséklet kissé emelkedik.
— Balástyai küldöttség a polgármesternél.
Balástyai küldöttség jelentkezett szerdán délelőtt dr- Pálfy József polgármesternél. A küldöttséget Fajika Lajos törvémyh'atósági bizottsági tag, az egyik nagyobb balástyai bérlet bér'ője vezette. A küldöttség élén elmondotta Fajka.
hogy egy évvel ezelőtt földbérreviziót kértek a
halástyai bérlők. akiik az árverésen kialakult,
tehát az általuk felajánlott és vállalt béreket magasaknak találták- Kérelmükkel az úgynevezett
nyolcasbizottság már foglalkozott is, de döntés
még nem történt. A balástyai bérlők most azt
kérték a polgármestertől, hogy intéztesse
el
ügyüket- A polgármester megígérte, hogy megvizsgálta a kérdést és röidesen értesíti az érdekelteket.
— Gömbös Gyula osztrák kitüntetése. Budapestről jelentik: Szerdán délelőtt H e n n e t Li.
pót báró osztrák követ R e h e b e Oszkár vezérkari ezredes, osztrák katonai attasé kíséretében
megjelent Gömbös Gyula miniszterelnöknél és
az osztrák kormánv megbízásából átnyújtotta
az osztrák hadiemlékérmet.
— A kettősbirtokosok terményei. A legutóbb
megtartott határközi értekezlet eredménye alapján azok a kettősbirtokosok. akiknek jugoszláv
megszállt területen kettősbirtokosii földjük van,
terményüket áthozhatják Magyarországra. A
szállításra kész terméssel együtt személyesen
jelen kell lenni a kettősbirtokosnak, vagy hozzátartozójának, akit a jugoszláv hatóság ismer
és akinek neve a birtokosi-könyvecskébe be van
jegyezve. Az átszállítani kívánt terményt a birtokos a jugoszláv vámhivatalhoz köteles bevinni
naponta 9 és 11, délután 3 és 4 ÓTa klözött- Be
kell mondatnia a termés mennyiségét- A bemondás és a vámtisztviselő becslése alapján állapitják meg a kiviteli illetéket, amely 100 kilogramorokint 22 para, körülbelül 20 fillér- Ezenkívül, tekintet nélkül a mennyiségre, minden
szállításkor 7.50 dinárt kell fizetni — kiszállítási
díj ciimém, A határon, vagy a földön elvégzett
vámvizsgálatnál még külön díjazást kell fizetni.
Átszállítani, vámvizsgálat után vasárnap is lehet, de vámvizsgálatot csak hétköznap tart a
jugoszláv vámhivatal,
— Leszúrtak egy legényt. Kedden este több
legény orvtámadást követeti el K i s s Ferenc
21 éves szentmihályteleki béres ellen. A legények, akik haragosai lehettek Kissnek, megvárták. amint a béres a kocsmából hazafelé indult
cs hátulról rátámadtak, mielőtt védekezhetett
volna, leütötték. Többen beleszúrták a késükei
és azután a vérben fekvő áldozatukat az útfélen hagyva, elmenekültek. A sulvosan megsérült Kiss Ferencet a mentők beszállították a
szegedi közkórházba. Allapola súlyos, életveszélyes. Támadóiról személvleirást adni nem tudott. mert nem látta őket. A rendőrség keresi
a tetteseket.
— Frontharcosok elhelyezése. A Dohányjövedék igazgatósága most kelt rendeletében meghagyta a dohánybeváltó hivatalok vezetőinek,
hogy az Országos Frontharcos Szövetség helyi
csoportjainak tagjait a munkahelyek betöltésénél előnyben kell részesíteni. A rendelet azt mutatja, hegy a szövetség által kezdeményezett
mozgalom megértésre talál a közületeknél.
— Ebkiállitás. A mezőgazdasági kiállítás vezetősége érdekes nevezéseket kap az ebkiállitáshoz,
melyet az Eölvös-uccai iparostanonciskolában levő
mezőgazdasági kiállításon
szeptember 8-án és
!>-én rendeznek. A kiállítás irodája még elfogad
bejelentést, esetleg telefonon (32-91).

52 olasz hősi halottat
exhumálnak a szegedi
temetőben

— Gyomor- és bélharut, az emésztés hiányossága, erős bomlási és erjedési folyamatok
a gyomorbélhuzamban, bélbaktérium- és gyomorsavtultengés az enyhe természetes „Ferenc
József" keserüviz használata által legtöbbször
rövidesen megszűnnek. A forró égöv országaiban észlelt orvosi tapasztalatok igazolják a
Ferenc József viz rendkívül értékes hatását
vérhasnál és olyan gyomorbetegségek esetén,
melyek váltólázzal együtt lépnek fel.

(A Délmagyarország munkatársától.) Az
olasz kormány már évekkel ezelőtt elhatározta,
hogy felkutattatja az idegen földben eltemetett
olasz hősi halottakat és hazaszál'.ittatja őket
Olaszországba, A háború olasz állozaiainaití
tekintélyes része nyugszik magyar területen és
a két ország között már régebben létrejött a
megállapodás, amelynek alapján meg :s kezdték
az olasz sí rak feltárását ás az olasz hősi halottak hazaszállítását- Magyarországon igen sok
olyan temető van, amelyben olasz katonák is
pihentek, igy a szegedi temetőben is igen sok
olasz sir van. A mozgalom megindítása után külön bizottság járta be az országot és oomtos kimutatást készített ezekről az olasz sírokról. Annakidején megállapították azt is, hojy a szegedi
belvárosi hősi temetőben ötvenkét olasz katona fekszik. Valamennyien a háború áldozatai,
vagy sebesülten kerülték fogságba és magyar
kórházban haltak meg, vagy pedig a hadifogságban pusztultak el.
Az olasz katonák holttestét már az ország
más részeiből hazaszállították, a szegedi olaszok
el-zállitása maradt utoljára- A honvé'leimi minisztériumból Kelecsényi alezredes aláírásával
dir. Pálfy József polgármester szerdán értesítést kapott, amely szerint a Szegeden slteinetett
olasz hősi halottakat szeptember lO én exhumálják és ugyanakkor szállítják Budapestre. Az aktus reggel nyolc óraikor kezdődik a szegedi hősi
temetőben és az exhumálásnál az olasz katonai
attasé megbízásából jelen lesz Roma
Angelo.
az olasz kormány megbízottja, aki az oiasz hősi
halottak földi maradványait átveszi és gondoskodik elszállításukról. A honvédelmi minr-zter
felhívja leiratában a polgármestert, hogy a már
kiadott rendeletek értelmében a munkálatok
fennakadás nélküli lebonyolítását
feltétlenül
biztosítsa. „Kívánatos lenne — írja a miniszter
—> hogy a földi maradványok elszállítása az
állomásparancsnoksággal egyetértésben rendet
zendő kisebb ünnepély keretében történjék."
A város hatósága most érintkezésbe :ép
i
helyőrség parancsnokságával és megáiíapitja
az olasz ünnepély programját-

x Vértes Dalma német jálszóotthonába beiratás
szept. 6—7, d. e. 10—12-ig, Klauzál-tér 5. Bartes
könyvkereskedés fölött.
156

— Idegenforgalmi szervek, amelyek nem
tudnak egymásról. Nemrégiben történt, hogy a
város hatósága meghívót kapott a Magyar Városok Idegenforgalmi Központja" kongresszusára. Majdnem ezzel egyidöben érkezett meghívó
a ..Magyar Vidéki Városok láegenforgalmi Központjá"-tól is. Kitűnt azután, hogy a viáéki városoknak kétféle iáegenforgalmi szervezete van
és a legtöbb vidéki város, köztük Szeged is. abban a tudatban, hogy a kétféle idegenforgalmi
szervezet egy és ugyanaz, felvétették magukat
mindkét szervezetbe• Most a kongresszus megrendezésénél kitűnt azután, hogy az egyik szer
vet: a Magyar Városok láegenforgalmi Köz
pontját- a városok kongresszusa hivta életre, a
másikat pedig a Vidéki Városok Kulturális Szövetsége alapította. Mindkét iáegenforgalmi központ — egymástól függetlenül, már régóta müködik és minden idegenforgalmi ügyben pontú
ran megkeresi az érdekelt városokat, hatóságokat. intézményeket, amelyek — mint a legutóbbi kongresszuson történt —, már nem is isménk
A.' magukat. A kongresszus ügye azonban a oel•igymimszter figyelmét is felhívta a két teljesen
azonos célú egyesületre; minden bizonnyal rö
Adesen elrendelik a két azonos idegenforgalmi
szervezetnek az egyesítését, ami annál könnyebb
h-sz. mert minákét szervezetnek valamennyi vidéki város tagja.
— Tornajáték bemutató. „Fokos és
kulacs"
cimen csütörtökön este 6 órakor mutatják be az
alsóvárosi községi népiskola tanulói a mezőgazdasági kiállítás területén (Iparostanonciskola) énekes tornajátékukat. A játékot Gárdonyi Dezső tanító vezényli, zongorán kiséri Kővári Irma tanítónő. Külön belépődíj nincs, a kiállítás belépődija 20
fillér, gyermekeknek 10 fillér.

M A ü€ O l

— Nem azonos. Z s ó t é r István nyugalmazott
szegedi vasutas annak a megállapítását kéri, hogy
nem azonos azzal a Zsótér Istvánnal, aki a puszta*
szeri Árpád-ünnepen késsel hadonászott.
— A Pajor-szanatórium (Budapest, Vas-ucca 17.J
uj olcsó
kórházi
osztálya.
A Vas-uccai
dr.
Pajor-szanatórium
a gazdasági
helyzethez alkalmazkodva,
kórházi
osztályt
nyitott
szanatóriumi
ellátással
napi
8—
pengő
ápolási
dijjaL
A különszobák árait is lényegesen
le*
szállította Különleges gyógytényezői
Rádiumk«.
zelések, bélfürdők (enterocleaner, Darmbad). szívbetegeknek kímélő és pihenő kúrák
(electrocardiograph). szénsavas fürdők stb Nagyszabású viz.
gyógy. Zander és ortopád gyógytermek. asthmaszobák, sebészeti osztály elsőrangúan
felszerelt
mütőtermeivel, plasztikai sebészet, emlőplasztika,
orrkorrekció, arcmegfiatalitás (ránceltüntetés) stb.,
urologiai osztályán a legmodernebb berendezés és
készülékek.
Szülőosztály
16 napi legMévsékeltebb átalányárban stb — Tájékoztatást ny;ijt szívességből Szegeden- Teroesváry József
gyógyszerész. Makón: Szöllő^sy Jenő gyógv;7eré-fc.

H Í R E K

Színház Makón. Jó előadásban mutatta be tegnap a Radó-társulat Indig Ottó az „Ember a hid
alatt'" című játékát. R a d ó László teljes
sikert
aratott mélyen átérzett, kifejező játékával. Szép siker volt L á n y i István és K o r d á n é játékának,
— S z o k o l a y Eta szereplése még nem volt teljesen egyenletes. P e r é n y i , S á r o s s y egészítette ki eredményesen az együttest. A
nézőtéren
nem voltak sokan, a színpad kiállítása — több apró hibától eltekintve — elfogadható volt.
Kerékpár és kocsi karambolja a Fő-téren. Szerdán délben a Fő-téren különös forgalmi baleset
történt Az Uri-ucca felől jött K ö t e l e s István
hagymakertész szekere, amely az ut
baloldalán
hajtott. Ugyanebben az időben lovag ártándi L e t k o v i t s Dezső bérlő fogata, mely a Kardos-féle
festéküket előtt állott, szintén rátért az útra.
A
két kocsi egymás mellé érve, majdnem az
egész
utat elállotta és ez okozta a balesetet, amely ugy
következett be, hogy egy kerékpáros, P i s k o 11 i
István, az Adorján-szállító cég 21 éves napszámosa, aki nem tudott már kerülni, vagy fékezni,
nekiment a forduló kocsi rúdjának, az lelökte a
kerékpárról, ugy hogy eszméletlenül, terült el. A
mentők beszállították a kórházba. A rendőri eljárás megindult.

— A mostoha büntetése. Jelentettük, hogy M aj o r Sári ujszegedi leány feljelentette mostohaanyját, M a j o r Gyulánét. aki durva szavakkal szidalmazta őt. A biróság a mostohát 60 pengő p é í w
büntetésre Ítélte. A felsőbb biróság — mint most
közlik velünk — a mostoha büntetését nem függesztette fel, ellenkezőleg: az elsőfokú biróság felfüggesztését hatályon kívül helyezte

i

Cinoár Anni értcsiti a mélyen tisztelt hölgykö- I
zönséget. hogy modellbeszerző útjáról visszatéri. \
Kil.ipmodelljei ugy kivitelben, mint vona'ban fe>tétlenül a legmodernebbek és ennek ellenére árban
is minden igényt kielégítők. Sapkák, sálak, retikiilök készitését, hozott anyagból is, úgyszintén átalakításokat modellek után megbízható és oontos
kivitelben vállal.

Zsidó ünnepekre
kalácsok

megrendelhetők

Wolf Jakab és Fia
süíőde

összes íiókjaiban
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ABBÁZIA
Budapesti értéktőzsde zárlat

'A

font sterling

folytatólagos szilárdságának hatása alatt a tSzsde
hetek óta tartó bizakodó hangulatát erőteljes vételkedv és szilárd irányzat váltotta fel. Ugy a részvény, mint a kötvénypiacon emelkedő árfolyamok
mellett igen élénk özlet fejlődött ki. A részvények
közöl a napok óta elhanyagolt bányapapirok mellett a helyi értékek iránt, mint a Magyar Cukor,
főleg azonban az Izzó részvény iránt mutatkozott
állandó és foltozott kereslet, de főleg az utóbbinak árfolyamát javították meg erőteljesen. Egykét érteknél némi árveszteség fordult elő. Az élénk
fizteti tevékenység és a szilárd irányzat a tőzsdeidő végéig tartott Magyar Nemzeti Bank 130.5,
Mák. 237.5, Izzó 161, Szegedi kender 13.8, Ganz 12.7.
Parontipar 50. Irányzat szilárd.
Zürichi deviza zárlat. PSris 20.20.375, London
15.15. Newvork 301.50. Brüsszel 71.875, Milánó 26.28
Madrid, 41.875, Amszterdam 207.475, Berlin
120,
Bécs silling 57.10. Prága 17.755, Varsó 57.90, Belgrád 7.00. Athén 2.93, Bukarest 3.05.
A Magyar Nemzeti Bank hivatalos rfolyamai:
Angol font 16.90—17.30, dán kor. 75.25—76.05, belga
frank 7910—79 80. cseh korona 1402—14 20 «véd
korona 86.90—87.80, dollár 334.90—338 90, kanadai
iollár 390.00—350.00, dinár 7.80- 330, francia frank
22.30-22.50. hollandi forint 231 20-23320. lengyel
eloty 64 75-65 35, leu 3.42-3 46. leva 4 00-415,
tira 29.90—3025, német márka 136.00—137 60. norrég korona 86 05—86.95. osztrák schilling 8000—
8070, svájci frank 11070-11165,
Budapesti terménytőzsde hivatalos árfolyamjefentése. Buza tiszai 77 kg-os 16.15—1655, 78 kg-os
16 30-16.50, 79 kg-os 16.45—16 65, 80 kg-os 16.55—
16.75, felsőtiszai 77 kg-os 15.65-15 85, 78 kg-os
15.8Ö—16.00. 79 kg-os 15.95—16.15, 80 kg-os 1 6 0 6 1630, dunatiszai, fehérmegyei, pestvidéki, dunántnli
bácskai 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—1610 Pestvidéki rozs 11.85-11.95, egyéb 12.00—1230, sörárpa
I. 16.00-17.25, takarmányárpa I. 1320—13 50, zab
I. 11.85-12.10, tengeri tiszántúli 11.20-11.30.
Csikáeról terménytőzsde zárlat. Irányzat szif5rd. Buza szeptemberre 105—104 hótnvolcad (102
hétnvoícad—háromnegyed), dee. 106—106 egynyolead (104—103.75), máj. 107—107 egynyolcad (104
Hétnyolcad—háromnegyed). T < w e r i Szept.
79.25
(78 hétnyolcad), dee. 80.75 (79.25), máj. 83.25 (82
egynyolead). Zab szept. 53 (51.75). dee. 53.75 (52 háromnyolcad). máj. 54 háromnyolcad (52.75). Bozs
szept. 85.75 (84), dec. 88 (86.75), máj. 91 egynyolcad (90 háromnyolcad).
I s k o l a ucca
ucca 27. sz
Piarista gimnáziumi bársony sapka paizszsat P 3.38
Madách nccai poig. iak. ,
,
,
P 0.96
Kitűnő ©ró! eme j iskolatáska
P 0.78
TTlotf nadrág
P 0.88

N I T / O V I T A n i !

B A R C H E S
az ünnepekre előjegyezhető

Stolcz

sütöde

SS5ASZ

Néhány sláger iskolacikk
a sok ezer közül:
Reálgímnáziumi, v. főreál, v. piarista
gimnáziumi bársony diáksapka
P 3.48
Madáeh-uccai polg. iskolai diáksapka —.98
14 drb 6 lapos elemi iskolai füzet
—.24
5 drb iskolai notesz
—.24
2 drb 72 lapos pepitafedelü füzet
—.24
1 üveg antracén irótinta
—10
Kihuzós mintás tolltartó
—.14
Palatábla 20x13 nagyság
—.32
10 drb palavessző
—.16
Negyedives rajztábla
—.S8
Rajztábla tartó negyedives
—.78
25 drb füzetcimke
—.08
5 iv kék könyvcsomagoló papir
—.24
fl drb Benczúr gombfesték
—.24
4 drb iskolai ecset l-es
—.24
Bőr iskolai aktatáska
P 3.98
Fejes vonalzó 53 cm
—.42
KÉRJE MOST MEGJELENT ISKOLAI
ARJEGYZÉKÜNKETI

PÍRISI NAGY ÁRUHÁZ RT.

SZEQED, CSEKONICS és KISS UCCA SAROK

P A L A C f H O T E L BELLEV1IE
Közvetlenül a tengerparton a strandfürdő átellenében. — Leszállított pensió árak. — Hosszabb
tartózkodásnál és családoknál kedvezmény. — Teljes pensió összes mellékköltségekkel már napi
11 pengőtől. — Pengőbefizetős.
Felvilágosítás és szobarendelés Budapesten, az állandó irodsban, C a r l t o n s z á l l ó (Telefon 889 — 70 ^

Sport
Tovább tart a bojkott a DLASz ellen
„ S z e g e d i b a j n o k s á g " v a g y difmérkőzés ? — A DLASz Qléseil a k a r j á k megtartani
Tegnap volt a kritikus nap a DLASz-ban. Tegnapig kellett volna a szegedi egyesületeknek
megújítani bajnoki szereplésüket. Ez azonban
nem történt meg:
az egységes szegedi front tovább
folytatja a bojkott-mozgalmat.
Mivel a jelenlegi rezsim részéről eddig még
nem történt közeledés, valószínűnek látszik,
hogy a szegediek külön bajnokságért játszanakHa azonban ehhez a DLASz elnöksége nam járul hozzá, dijmérkőzéseket rendeznek.
A DLASz elnöksége tegnap ülést tartott,
amelynek legfontosabb tárgya a szegediek VÍSLszavonulása és bizottsági tagságukról való lemondása volt A DLASz elnöksége látva a szegediek
hajthatatlanságát,
sajnálattal tudomásul vette a lemondásukat és a bajnokságra történt
'¡evezésük visszavonására vonatkozó kijelentéstA DLASz elnöksége ugy látszik eüntézettnek
tartja a nagy port felvert ügyet, mert megbizta
Kiss Pál alelnököt, hogy a szegedi egyesületek
kihagyásával állítsa össze a ..szegedi alosztály"
őszi programját. Kiss Pál az elnökségi ülés után
meg is ejtette a sorsolási. Eszerint a „szegedi
alosztályban" kilenc vidéki csapat szerepel,
amelyek november 18-ra befejezik az őszi szezont . . . A „szegedi alosztályba" a következő
csapatokat osztották be: KAC. KTE. KTK. MAK
MTK, HTVE, HMTE, SzTE, Sz. MÁV.
A DLASz elnöksége elhatározta azt is, hogy
átiratban fogja kérni az országos szövetséget
a DLASz egyes üléseinek a „központi' fekvésű Hódmezővásárhelyen
váló megtartásának engedélyezéséreAz elnökség ezt a kérelmet azzal indokolja,
h'ogy a szegediek kivonulása folytán az ülésednek Szegeden való megtartása nehézkes és
igen költséges. Az elnökség elutasította a Csabai
AK fellebbezését, amelyet Fürst György főtitkár
szerződtetése ellen nyújtott be. Az uj elnökség
megállapította, hogy elődje szabályszerűen járt
el amikor Fürstte! a hároméves szerződést megkötötteSzegedi sportkörökben a DLASz elnökségének
ülésével kapcsolatban érdekes hirek teijedtek el.
Azt hangoztatják, hogy a DLASz elnökségének
tegnap
nem volt joga határozatokat hozni. mert — határozatképtelen voltAz ülésen csak négy elnökségi tag : v. Bencze
József (MAK), dr. Maróthy József (GyAC), Piti
Péter (SzTE) és Kiss Pál (HTVE) vett részt,
holott a szabályok szerint csak öt tag megjelenése esetén lehet érvényesen tárgyalni- Ugyancsak kifogásolják a szegediek, hogy a DLASz
bizottságainak
üléseit
Hódmezővásárhelyen
akarják megtartani. Ez is szabályellenes —
mondotta informátorunk —, mert az egyes üléseket
az alszövetség székhelyén, tehát
Szegeden kell megtartani.
Éppen ezért a szegedi egyesületek meg fogják
fellebbezni a DLASz elnökségének határozatát
és tiltakozni fognak az ellen, hogy egye« ülések
Hódmezővásáthelyen legyenekA szegediek álláspontjával szemben hivatalos
helyen kijelentették, a DLASz
elnökségének
tegnapi határozatai ellen — nem lehet kifoeást

Vásárhelyen

emelni. A DLASz elnöksége sportszerűen járt el,
még akkor is, ha nem volt
határozatképes.
amikor a sürgős ügyeket elintézte.

flmatürfortSufó — Szeged nélkül
Vasárnap rendezik meg a „szegedi alosztályban" az amatőrbajnokság első ószi fordulóját
— a szegediek nélkül. Az uj sorsolás szerint
vasárnap játszák le Makón R e m é n y f f y bíráskodása mellett a MAK—HMTE mérkőzést.
A másik makói csapat, az MTK Hódmezővásárhelyen a H T V E ellen vendégszerepel. Itt L ö w y József a biró. A többi mérkőzés: Szentes:
Sz. Máv.—KTK, biró Frankéi. Kecskemét: KAG
—KTE, biró Faragó. Makó: MAK II.—Rákóczi
( I I . osztályú bajnoki), biró Oláb.
U j játékszabályok. Érdekes újításokat léptetett
életbe az Országos Biró Testület Az uj szabályok
értei na ébeu. ha a játékos felesel a bíróval, vagy akció közben tér vissza a pályára, csapata ellen szabadrúgás ítélendő, még pedig arról a helyről, ahol
a futballista állt. Szabadrúgás jár azért is, ha valamelyik játékos
ellenfelének
megtévesztésével
akarja a labdát megszerezni. Ez természetesen
nem zárja ki azt, hogy ezekért a cselekedetekért
ne lehessen a futballistát kiállítani. Az u j szabá-j
lyok a vasárnapi mérkőzéseken már érvényesek
lesznek.
Dr. Wanie András nem vesz részt a szombati
egri uszómérkőzésen, mert dr. B á r á n y István
uszókapitámnyal szemben ismeretes differenciája
még nem nyert elintézést. A SzUE—MESE bajnoki
vizipólómérkőzésen azonban játszik.

Bocskai—Somogy ligabajnoki mérkőzés íesz
csütörtökön Debrecenben. A mérkőzést a déli
kerületi B o r o s s Pál vezeti.
A SzAK csütörtökön este fél 9 órakor avatja
fel az ipartestületi székházban levő uj klubhelyiségét.

A szombat—vasárnapi kerékpárverseny. A
„Tour de Balaton" rendezőségének óvásba elle-<
nére az ország legjobb kerékpáros versenyzői
csaknem teljes számban a szegedi versenyen
akarnak résztvenni és ezt a szándékukat nem
is változtatják meg. A szombati és vasárnapi
versenvre eddig az FTC, az MTK, a BSE, a Pos_
tás, a "Törekvés, a Szolnoki Máv., a Békéscsabai AK, a Kecskeméti A C és a Debreceni Máv.
nevezte be kerékpáros és motorkerékpáros versenyzőit. A nagy mezőny miatt a szombati pályaverseny már délután 2 órakor kezdődik az
SzTK Húnyadi-téri sporttelepén.
A Szegedi Toldi Klnb csütörtökön este fél 8
órakor szakosztályülést tart a rókusi tornacsarnokban, kéri tagjait, hogy minél nagyobb számban

jelenjenek meg.
Mester fegyelmi büntetése. A Szeged FC fegyelmi bizottsága tegnap tárgyalta
Mester
István ügyét. A center ellen az volt a vád. hogy
súlyosan vétett a sportszerűség ellen az Attilamérkőzés előtt és ezáltal egyik előidézője volt
a váratlan vereségnek. A fegyelmi bizottság
súlyos pénzbirsággal sújtotta Mestert.
A Szeged FC készülődése a Kispest ellen. A!
Szeged FC Kispest ellen készülő csapata csütörtökön délután kétkapus tréninget tart R e b.
r ó Béla, az uj tréner vezetése mellett. Az n i tréner, — akivel T i b o r Géza már megállapodott — csütörtökön délelőtt érkezik. A Szeged
FC vezetőségétől szerzett információnk szerint
a Kispest ellen a vasárnapi csapat foa játszani,
mert remélik, hogy K o r á n v i sérülése vasárnapig rendbejön. A Szeged FC—Kispest mérkőzést K1 u £ Friaves vezetL
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A játékosládában v o l t : : : az öltöztető babákkal egy dobozban.
— Majd egyszer beszélgetek vele róla. Ha
megint kicsit közelebb leszünk egymáshoz..:
Visszavitte a képeket a ládába, bedugta az
egész csomót az öltöztető babák lapos dobozába.
Törött babaedények, ábécés-könyv maradványok és pornográf képek egy rakáson a tulipánosláda fenekén. Micsoda kegyetlen és
furcsa tohuvabohu! — Majdnem elérzékenyült. De akkor hirtelen átvillant rajta, hogy
Juci csak ravaszságból dugta éppen oda a
képeket, kiszámította, hogy ott a legnehezebben akadnak rá. Tán máskülönben nem
is nyul a ládába évek óta. Persze, hogy nem:
Hol van ő már a játékaitól..:
Vájjon mit szólna, ha elmondanám neki az
ón bajomat. Megbámulna, mint valami őskori szörnyet, vagy kinevetne? Szerelem . . . az
a bizonyos n a g y b e t ű s . . . lelki közösség egy
fiúval..', vágy, kinlódás, problémák...
és
csalódás, ami egy életre s z ó l . . .
Ichtiosaurus.
De ebben tévedett, sőt igazságtalan volt:
Ha Juci véletlenül megtudja, hogy a testvérét cserbenhagyta egy fiu, egész
biztosan
nem okoskodik és nem mérlegel. De képes
nekimenni a tiz körmével Gyurinak, vagy
városra szóló botrányt rendezni. Juci nem érzeleg és nem problémázik, de egyet biztosan
tud: hogy semmiféle himnemü lénynek nincs
joga az ő testvérét megszomoritani és ha
megtette, lakoljon érte.
Juci egyszerre csak egyfélét csinál és
amit tud, azt biztosan tudja.

Blanka néni sokat betegeskedett a télen,
lábát fájdította és azt mondta, hogy most már
ugy se veszik sok hasznát, ő inkább hazautazik falura, ott legalább van, aki ápolja, ha
előbb-utóbb ágynak esik.
Vilma azóta egyedül van Jucival a Németvölgyi uti kis kétszobakonyhás lakásban.
Kertjük nincs, sőt liften járnak haza, de a kilátás talán még szebb, mint a Naphegyről
volt. Ha kedvük van, kiülhetnek a tetőterraszra, hat emelet magasságban a város fölött.
A hivatalban is megváltozott
sokminden.'
Ujak az emberek, uj a munkakör. Katica
nincs már ott, a régiek közül csak a legkisebb fizetésüek maradtak. Ő az egyetlen komoly munkaerő, akit nem építettek le. A fizetését viszont nem emelhetik, akárhogy nő
is a munkaköre. Titkári funkciót végez, két
év óta, de mert lány, hát amellett leveleznie
is kell, sőt a pénztárt is kezeli sokszor napokig, ha a pénztáros hiányzik. Szeöke Gyurinak éppen elég munkát és méltóságot adott
maga a titkárság.
De ez jól van igy. A napok gyorsan peregnek, l a p o s a n megrakva tennivalóval mindegyik. Hetek, hónapok meg egyáltalában
nincsenek. A „ma este," vagy a „holnap reggel" olyan távoli terminusok, hogy annál tovább egyáltalában nem látni.
Csakne gyötörnék az embert dátumokkal.
Főleg ezek a csitrik.
— Húsvétkor felmegyünk a Dobogókőre,
ugye te is jössz Vilma?
Nusi és Piri mindig
terveznek.
Mondschoinpartie, kocsmai ivgs, piknik és megesik. hogy a levelekre a legközelebbi muri
dátjrnát irják a napi helyett, Binét igazgató
ur nagy ijedtségére.

G . BEKE MARGIT

— Ugyan h&gyjatok békén, február van,
esik a hó.
— Hát aztán, hat hét múlva Húsvét.
— Én nem csinálok programmot hónapokkal előre.
Vilma ideges lesz, érzi, hogy reszket a
jobbkeze. Görcsösen kinyújtja, meg összehúzza az ujjait. Ha valami kellemetlen neki,
mindjárt remeg a keze. De hiszen most nem
is volt kellemetlen s e m m i . . : talán nem is
igaz, hogy a t t ó l . . .
Bár megesik, hogy az embernek nagyon
kinos valami és fogalma sincs róla, miért.
Például a naptárban keresgélni egyike a legkínosabb foglalkozásoknak. Látni a hónapok
nevét nagy fekete betűvel, aztán egymásután
a két évszámot kötőjellel, ami azt jelenti,
hogy ez az év elmúlik mire a naptár véget
ér . . . Letelt belőle ennyi, meg ennyi::". újév
óta két hónap, tavasz óta tizenkettő . . . És te
hét éve vagy itt az irodában . : : öreg bútor,
túlélted a t ö b b i t . . . Nusi, Piri éppen ugy jönnek hozzád, mint te mentél akkor Katicához... Huszonegyéves voltál akkor és azóta
semmi se történt.:.
(Folyt, köy.)

Apróhirdetések
Kétszobás modern lakás bútorral vagy anélkül azonnalra is kiadó.
Horthy M. u. 12.

Bútorozott
nohát

L A K Á S I

Valahogy azért mégis múlik az idő. Sőt
reggeltől estig nagyonis gyorsan eltelik, sokszor hiányzik még pár óra a restanciák elvégzésére.

ívta

gyorsan As iót kiad
¡¡¡etdleg talál, ha
afel«el. •
ad egy apróhirdetést
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1

Uricsaládnál két egyete
mi hallgatónőnek
elegáns
szoba
zongorahasználattal kiadó.
—
Gyertyámos ucca 4, II.
jobb.

Különbejáratu bútorozott szobát, teljes ellátással keresek.
„Szerény családnál" j e l i g é r e
Bútorozott szoba fürdőszoba használattal szolid úriembernek kiadó.
Fodor u. 38, II. 7.
Bútorozott szoba
egy,
két diáknak, esetleg teljes ellátással kiadó —
Korrepetálás, tanári fel
ügyelet. Brüsszeli körút huszonöt.

E l l á t á s
Diákot ellátásra
elrálh ! jobb zsidócsaiád. —
Tanulmányi felügy« et'

jejgére.

Lakás - Üzlet
összkomfortos, háromszobás lakás november
elsejére kiadó. Csoagrí
di sugárut 10. Érdek'ődős Reioh, Margit ucca
6 szám.
Nagyforgalmu
kenyérüzlet más
vállalkozás
miatt azonnal átadó. —
Üzleti rezsit pék fizeti.
„80—100 kje" jelifiére.

Lakás: kétszobás októberre vagy novemberre
kiadó. Víz, villany. —
Francia u. 15.

Olcsó bérrel kiadó

2 szobás modern földszintes lakás azonnalra is. Tudakozódni Tisza L • körút
71 sz. a. a házmesternél.
4 szobás lakás, modern
azonnal vagy novemberre kiadó. Honvéd tér 8,
Tisza Lajos körút
sarok.

47 éves, róm. kath gyer
mektelen özvegy kereskedő, falusi,
egyszerű
háztartásában, a háziteendők elvégzésére keres (két személy után)
komoly, intelligensebb
feltétlen
megbízható,
egészséges, tiszta
nőt,
ki nyugodt otthonra vágyik. Sajátkezüleg
irt
ajánlatot kér.
Sándorfalva, Szent László ucca 23. kereskedés, címre
Középkorú nőt délutáni
pár órára felveszek. —
Horváth
Mihály u. 4.
kenyérüzlet.
önálló varróleányt és
kézilányt felveszek. —
Back Lili, Széchenyi tér
17, II.
Mindenest, aki a főzéshez is ért, jó bizonyítványokkal felveszek. —
Kálvária u. 37.
Csinos, fiatal, szorgalmas jobb leánv, aki min
(Jen házimunkát végez,
uri családhoz
felvétetik. Családtagnak tekint
jük. Leveleket „Szerény
igényű" jeligére kiadóba.

I Oktatás
A N G O L
Ó R A K > T
ad kedvezményes
áron
tökéletesen beszélő úrinő,, aki 20 évnél hoszszabb időt töltött Amerikában.
Horthy M.-u.
11-, Kőváriéknál.

ADÁS-VÉTEL

Csei tpkályha átrakánát, takaréktűzhely
ki .avilAsAi
legolcsóbban vállalja lelelösaég mellett Zomboki G y ö r g y k&lyüáu-

1*7

Házvezetőnőnek
ajánlkozik intelligens, függet
len, középkorú
úrinő
magányos úrhoz, úrnőhöz 16 és 7 éves bizonyítványokkal. „Úrinő"'
cimen a kiadóhivatalba.
Suche deutsches
Fräulein für
NachmittageBaracs, Rávay ucca 8.
Cipész segédek I. munkára felvétetnek. Müller
cipőüzem, Tisza Lajoskörut 20.
Egy perfekt szobalány
szakácsné mellé felvéte
tik. Korona ucca 25, első emelet.
Jó bizonyítvánnyal bejáró vagy mindenesnek
azonnal elmennék. Bokor u. 10.
fa és szén
jártas,
jePetőfi Sán63.

O.

Használt iskolakiinyvetc
féláron kaphatók. Iskolikból kiesett tankönyveket is vásárlók. Pengős regényt, szines regénytárt, iskolai
zenei
müveket.szótárakat,
egyes kötet
könyveket
is könyvtárakat veszek
Hungária Antiquarinm,
Batthyányi ucca 2. 113
Eladó fürdő és ülőkád,
jégszekrény, mosdó, irő
gép, állvány.
konyhaasztal Mérey u. 21.
Neó-barok garnitúra jó
karban olcsón
eladó.
Gyertyámos u 3, udvarban.
Elsőrendű férfiülés .»si-i
dótemplomban
kiadó.
Arany
János ucca 5,
földszint 1.
Ha?máit férfiruhák el*
?dók. Szent Mihály ucca 9 földszint 2.
Eladó sürgősen elköltözés miatt a
Belvárosban fodrász üzlet. Tud.
dr. Zsoldos ügyvédi iro
da, Takaréktár u. 7.
Gyönyörű
szobanövények: fikusz, filodendron, aspidistrált eladók'
úgyszintén biedermayer
asztal, antik tükör, két
fotel. Polgár ucca 21b,
emelet, d. e. 8-10-ig.

„Fehér holló" jeligére
a kiadóban levél
van.
Szíveskedjen
átvenni.

sürgősen

Délvidékit csütörtök dél

után 3 órakor okvetlen
várom.

„Független" jeligére levél van a kiadóban. —i
Kérem mielőbb átvenni,

E E LONFELEK
Használt iskolaVönyveh

legkönnyebben

Figyelem!

ügynök, k!
eladásában
lentkezzen
dor sugárut

Végy középiskolát végzett, két nyelvet
biró,
ni levéllel rendelkező 1iatal ember
bármilyen
¡H'ást vállal. — Sz-ves
;iMgkereséseket
,.Szorgs'rnas" jeligére Kiadóba kérek.

el*

adtait vagy vehet
b« meghirdeti a

Foglalkozás

mettler,tizUcsu. b.

I
i
i
'
!

szeptemner

Délmagyarország
apróhirdetései k«afttt
Zsidó imakönyv 9 drb,
a főünnepekre való, —
egyenként is eladó, özv
Hubertné, Kálvária
u.
33.

féláron kaphatók éscse
rélhetők, úgyszintén veszek
iskolaköayveket,
elemi, polgári, reálgimnáziumit a legmagasabb
árban. Grünwald könyv
kereskedés, Horthy Mik
lós ucca 2.
67
Javíttassa cipőit Belváros legolcsóbb cipőüzemében, cipőfestés
őszi
divatszinre. Szebb lesz,
mint uj korában. Tisza
Lajos körút 20. MOIIer
cipőüzem.

Felelős szerkesztő: P Á S Z T O R JÓZSEF
Nyomatott a kiadótulajdonos
Délmagyarország
Hirlap- és Nyomadvállalat Rt. könyvnyomdájában
Felelős üzemvezető: Klein Sándor.

7 c í f l Á i i n n o n n l f r a megrendeléseket apró ¡ó-

I . 9 I I I U U M U C Ü J C n i C szágra, részekre is elfogadok. Tisztán kezelt libazsír, frissen sült töpörtő,
máj, libapecsenye kapható Belvárosi Baromficsarnok,
S z é c h e n y i tér.
(Városi bérház 1

Hátralékos Könyveléseket feldolgozna ,
mérleget, társas elszámolásokat elkészítenek és felülvizsgálnak, —
könyvvizsgálat esetén mint

ellen szakértők
érdekeit legjobban védjük meg.
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