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A
világháború kezdetének immár huszonegyedik és a béke kitörésének tizenhatodik esztendejében a Népszövetség nagy felfedezésre jutott. Felfedezte, hogy a különböző behozatali tilalmak, áruforgalmi korlátozások, kompenzációs szerződések, önellótási
törekvések, melyeket g a z d a s á g i n a c i o nalizmus
gyűjtőnév alatt foglal
össze,
végeredményben gazdaságilag előnytelenek,
sőt politikai szemszögből nézve is aggodalmakra adnak okot. A gazdasági nacionalizmus megköti ugyanis a természetes árucsereforgalmat és szaporítja az ellentéteket az
egyes országok között. E megállapítás után,
amely olyan bölcs és olyan okos, mintlia
nem is a Népszövetség, hanem egy egyszerű
újságolvasó találta volna ki, a Népszövetség
azt a tanácsot adja a kötelékébe tartozó államoknak, hogy igyekezzenek a gazdasági nacionalizmus túlzásait mérsékelni és a nemzetközi forgalom útjában álló akadályokat elhárítani. Minthogy azonban a Népszövetségnek semmiféle végrehajtó hatalma nincs, a
tanács nyújtása úgynevezett a j á n l á s formájában történik. A z ajánlást megkapják az
©gyes országok kormányai és vagy követik,
v a g y nem. Szuverén joguk ugyanis, hogy az
ilyen ajánlásokat illő tisztelettel irattárba helyezzék.
A Népszövetségnek ez a mostani ajánlása
akaratlanul is eszünkbe juttatja annak a hires
genfi protokollumnak kilencedik napját, amely
az agrár vámvédelem fellángolásának időpontjában tanácsoka nekünk, hogy hagyjuk
abba a mesterséges iparfejlesztést és az országok természetes adottságainak figyelembevételével a mezőgazdasági termelés további fejlesztésében és a mezőgazdasági kivitel fokozásában keressük gazdasági helyzetünk megjavításának előfeltételeit. Hogy mit
csináljunk a többlettel és hogy helyezzük el
feleslegeinket, arra a Népszövetség adós maradt a felelettel. Mert könnyű azt mondani,
h o g y fokozzuk a búzatermelést és növeljük
az állatállományt, de sokkal nehezebb útmutatást adni az értékesítésre egy olyan időpontban, mikor az ipari államok is autarkiára
törekszenek és bezárják kapuikat az idegen
Országok mezőgazdasági exportja előtt.
Nem tudjuk, hogy Imrédy pénzügyminiszternek, aki most van Genfben, hogy a Népszövetség előtt beszámoljon
Magyarország
gazdasági és pénzügyi helyzetéről, alkalma
lesz-e, hogy reflexiókat fűzzön a Népszövetségnek. ehhez az ajánlásához. Ha igen, elméletileg nagyon könnyű a feladata. Azt mondhatja, hogy mi igenis hajlandók vagyunk
szakítani a gazdasági nacionalizmussal, hajlandók vagyunk lemondani a kompenzációs
es kontingentált áruforgalom gyönyörűségeiről, de csakis a v i s z o n o s s á g
alapján.
Mi megajánljuk a szabad forgalmat mindazoknak az országoknak, amelyek
velünk
szemben ugyanerre az álláspontra
helyezkednek. Azt azonban ne kívánja tőlünk senki. hogy egyoldalúan lemondjunk a védekeze'snek egyetlen rendelkezésünkre álló eszközéről. Mi csak akkor tudunk fizetni idegen
énikért, ha tőlünk is vásárolnak. Azt a kis fedezetet/ amit aranyban és jó devizákban őriz
a Nemzeti Bank, nem bocsájthatjuk szabad
prédára. Előttünk van Németország szomorú
példála és halliuk a fenvesretést. amely
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X. évfolyam, 202. sz.
Schacht közgazdasági miniszternek és egyúttal a birodalmi bank elnökének nyilatkozataiból kicsendül az egész világ felé.
A hitlerizmus előtti Németország a t e l jesítés
politikáját követte.
Igyekezett
megfelelni azoknak a terheknek, melyeket a
békeszerződés rótt reá, igyekezett fizetni azokat a rabló-kamatokat, amelyeket rásóztak a
telhetetlen hitelezők. Ugyanakkor azonban a
hitelező országok elzárkóztak a német ipari
cikkek bevitele elől. Hiába hangzottak el a
figyelmeztetések, hogy időtlen-időkig nem
tartható fenn ez az állapot, be kell következni a pillanatnak, mikor Németország be fogja szüntetni fizetéseit, mert nem lesz, amiből
fizessen. Ez a pillanat most bekövetkezett. A
birodalmi bank jegyfedezete
leszállt nem
egészen két százalékra. Kivitel alig van, f i zetni nem lehet. Schacht teljes moratoriumot
követel, ha nem kapja meg, egyoldalulag bejelenti a nem fizetést. A külfölddel szemben
Németország a tiszta cserekereskedelem álláspontjára helyezkedik. Csak onnét és csak
annyit vásárol, ahova és amennyit ő is exportálhat. Ha pedig valamelyik ország régi
követelései fejében kísérletet tenne, hogy a
mostani német exportból elégítse ki magát,
azzal az országgal szemben a forgalmat teljesen beszünteti.
A tragikomikus ebben a szomorú helyzet-

ben az, hogy míg a franciák annak idején a
részletfizetések elmaradásáért büntető szankciókkal fenyegetőztek és Ruhr-vidéki expedíciókkal játszadoztak olyan
kormányokkal
szemben, amelyek komolyan fizetni akartak,
most se ők, se a többi hitelezők nem tudják,
hogy mit cselekedjenek. Azt már megtanulták, hogy büntető expedíciókkal pénzt kizsarolni és követeléseket behajtani nem lehet.
A valószínűség tehát amellett szól, hogy alkudni és tárgyalni fognak. A kíméletlen hitelezők politikája igazolja a nemzeti szocializmust. Amit nem tudott elérni Stresemann,
Marx és Brüning, azt el fogja érni Hitler és
Schacht. Ez a szomorú a világ mai gazdasági politikájában.
Nekünk nem lehet célunk, hogy ezt a politikát kövessük. Mi nem akarjuk, hogy a magyar gazdasági élet ujabb és ujabb szenvedések árán találjon meghallgattatást akár Genfben, akár a nagyhatalmak kormányainál. Mi
azt akarjuk, hogy helyreálljon az áruk, emberek és gondolatok szabad forgalma. De ez
nemcsak rajtunk áll, sőt egyáltalán nem rajtunk múlik. M i nem bölcs oktatásokat akarunk a gazdasági nacionalizmus veszedelmeiről. M é g tanácsot se akarunk. T a n á c c s a l
éppen eléggé el vagyunk látva. C s e l e k e d e t e k e t szeretnénk, hogy mi is cselekedhessünk.

Halottak és sebesültek
az amerikai nagy sztrájk frontián
Véres összeütközés a szírájkoiók és a rendőrök közöli

Newvork, szeptember 6. Egymásután érkeznek jelentések a sztrájkoló szövőipari munkások es rendőrség közötti súlyos és véres összeütközésekről. Csütörtökön a sztrájk harmadik
napján 6 halott és 14 sebesült szerepelt a veszteséglistán.
Izlands államban a sztrá jkolók megkísérelték egy gyár megostromlását, amelynek munkásai még nem hagyták abba a munkát. A
rendőrség gummibotokkal és könnygázbombákkal védelmezte a gyárat, a sztrájkol óknak
mégis sikerült benyomulni a gyárba. A gyár
vezetősége kénytelen volt a 800 embert foglalkoztató üzemet megállítani. A sztrájkolóknak
ezenkívül sikerült egy társukat, akit a rendőr-

ség letartóztatott, erőszakkal kiszabadítani.
Egyéb helyekről érkezett híresztelések szerint az amerikai sztrá jk mai vesztesége tíz halott és 41 sebesült. Eddig 64 embert tartóztattak le.
A vérontás olajat öntött a szövőipari sztrájk
tüzére.
G o r m a n sztrájkvezér kiáltványt intézett a
munkássághoz:
— Ne hagyjátok abba a küzdelmet és zavarjátok meg a munkát minden gyárban! R o o s e v e l t elnök ismeri a munkásság helyzetét és
közvetítő bizottsággal segít ra jtunk, de csak akkor, ha továbbra is kitartunk.

A Nemzetek Szövetsége pénzügyi bizottsága
megkezdte Magyarország
pénzügyi helyzetének átvizsgálását
Genf, szeptember 6. A Nemzetek Szövetsége
pénzügyi bizottsága a lengyel kiküldött elnöklésével csütörtök délelőtt kezdte meg T y l e r
népszövetségi biztos jelentése alapján Magyarország pénzügyi helyzetének átvizsgálását, de
érdemleges munkára csak a délutáni ülésen került sor.
A bizottság meghívására I m r é d y
Béla
pénzügyminiszter megjelent a Népszövetség
palotájában, majd T a h y László rendkívüli
követ és meghatalmazott miniszter, C s i z i k
Béla pénzügyminiszteri tanácsos. B a r a n v a i

Lipót, a Nemzeti Bank igazgatója és Q u a n d t
Richárd, a Nemzeti Bank felügyelője kíséreté,
ben bevonult a bízottság tanácsi termébe.
Tyler népszövetségi megbízottnak és B r u c s n a k, a Magyar Nemzeti Bank tanácsadójának
néhány kielégítő felvilágosítása után a pénzügyminiszter egyórás beszéd keretében ismer,
tette Magyarország gazdasági és pénzügvi helyzetét.
Az egyes bizottsági tagok felvetett kérdéseire imrédy Béla pénzügyminiszter és Baranyai
igazgató szolgáltak magyarázatokkal.
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Genf, szeptember 6. A Népszövetségi pénzAgyi bizottságának mai ülése, amelyen Magyar,
ország pénzügyi helyzetének megvizsgálásával
foglalkoztak, aránylag gyors lefolyású volt,
amiből arra következtetnek, hogy a bizottság
kielégítőnek találta az előterjesztett jeleotósL
I m r é d y Béla pénzügyminiszter még p gv
ideig Genfben marad, hogv a bizottság rendelkezésére álljon és az ott időző pénzügyi szakemberekkel tárgyalhasson.

II magyar és az osztrák nénztipyminiszfer tanácskozása
Genf, szeptember 6. I m r é d y Béla pénzügyminiszter a késő délutáni órákban hosszasan
tárgyalt Burescb osztrák pénzügyminiszterrel.
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£ 81. ülésszak
Genf, szeptember 6. A Nemzetek Szövetsége
szeptember 7-én nyitja meg 81. ülésszakát. A
tanácsülés két részre oszlik, az első csak két
napig tart, azután a szeptember 14-én megnyíló
közj»yü]és után tartják a tanács második befejező ülésszakát.

S magyar delegáció tagfai
Budapest, szeptember 6. A kormány a Népszövetségi közgyűlés szeptember 10-én Genfben megnyíló 15. rendes ülésszakának T á n e z o s Gábor meghatalmazott miniszter, nyugalmazott tábornokot, E c k h a r d t Tibor országgyűlési képviselőt és T a h y László rendkívüli követet és meghatalmazott minisztert
megbízottak gyanánt küldte ki.

A néprajzi (ölMgitck nincs foga arra,
hogQ elnyomja a kisebDsÉgeker

Bukarest, szeptember 6. P o p György nemzet' parasztpárti kormány volt kisebbségi minisztere törvénytervezetet készitett a kisebbségi kérdésről, amelyben rámutat arra. hogy a
kisebbségekre a nemzetiségi elveket kell a lkalmazni, ami azt jelenti, hogy nem lehet velük

szemben soviniszta politikát folytatni. Az országban élő valamennyi nemzetiségnek jogegyenlősége» kell adni és egyetlen néprajzi csoportot sem lehet kizárni az ország javaiból. A
néprajzi többségnek nincs joga arra, hogy elnyomja a kisebbségeket.

A jövő héten megalakul
az ellenzéki pártok
választójogi blokkja
Az ellenzék nem készit külön választójogi tervezetei
(Budapesti tudósítónk telefonjelentése.) Néhány nappal ezelőtt megírta a Délmagyaroiszág, hogy ellenzéki körökben a kisgazdapárt
választójogi tervezetének nyilvánosságra jutásával kapcsolatban lépések történtek arra nézve, hogy a titkos választójog megfelelő biztosítására az ellenzéki pártok közös nevezőre jussanak és egyöntetűen foglaljanak állást a kormány választójogi tervezetével szemben. Az ellenzéki pártok között kedvezően baladnak előre a tárgyalások és már annyira jutottak, hogy
a jövő héten összeülnek az egyes pártok deleátusai és megalakítják a blokkot. Az uj blokkan. hir szerint a keresztény párttól a liberális
pártig minden irányzat résztvesz, csupán a szocialisták vonakodnak egyes elvi álláspontokra
való hivatkozással, de a kooperáció velük is
biztosítva van. Felmerült az a terv is, hogy az
ellenzéki pártok maguk is készítsenek e^y választójogi tervezetet és ezt Írásban közöljék a
kormánnyal, mint az ellenzék többségének felfogását. Áz ellenzék körében viszont az a nézet alakult ki, hogy erre semmi szükség nincs.
Hivatkoznak arra;' hogv n kormány javaslata
teljesen embrionális állapotban van és nem bizonyos, hogy ősszel a parlament e»é kerül. Meg
kell tehát várni a tervezetet — mondják — annál is inkább, mert G ö m b ö s kijelentése sze-
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Bnrta János ugy a maga, mint az
egész rokonság nevében fájdalommal
jelenti, hogy szeretett nevelőanyja,
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szerdán, f. hó 5-én éjjel rövid szenvedés után elhunyt.
Temetése pénteken f. hó 7-én délelőtt
fél 11 órakor a zsidó temető cin terméből.

rint a javaslatot előbb az ellenzéki pártokkal
közlik. Az ellenzéknek módjában lesz a javaslat parlamenti tárgyalásán odahatni, hogy a
titkosság és a tisztaság elve érvényesüljön.

Debrecenben
kikapott a „Somogy"
Debrecen, szeptember 6. A Bocskai csütörtökön játszotta a Stadionban első bajnoki mérkőzését, amelyben végig fölényben volt és megérdemelt győzelmet aratott a szívósan és lelkesen játszó Somoggyal szemben. A csapat általában jól játszott, csak a sérült Gyulai volt
gyengébb a szokottnál. Eredmény 4:1 (2:1).

,Bzt akarjuk,
hogy Németország felke mélyéig
horogkeresztes legyen"
Nürnberg, szeptember 6- A náci-konjrresszms
keretében ma folyt le a .,német önkéntes munkaszolgálat" sereg-szemléje. 80 ezer munkaszolgálatos vonult fel Hitler elé, aki beszédet intézett hozzájuk.
— A nemzeti szocializmus — mondotta —,
nem csupán államvezetés és az államszervezet
kérdése, hanem elsősorban és főleg világfelfogás
kérdése. így annak teljes diadalára csak a nevelés és a fegyelem vezethet- Nem elég a hatalimat kezünkben tartani — mondotta Hitler —,
hanem azt akarjuk. hogy Németország lelke mélyéig nemzeti szocialistává legyen. Ez a gondolkodásbeli közösség, amely arra van hívatva,
hogy végleg összeforrassza a német népet, nem
valósitható meg addig, aniig a német társadalmat a hivatás, az osztályok és rendek válaszfalai részekre osztják. El fog következni az ido,
amikor egyetlen német ember sem válhat a ncm&t nemzeti közösség tagjává addig, amíg ;
munkaszolgálat iskoláját végig nam járta.
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Ismét halálra Ítéltek
egy osztrák puccsistát
Bécs, szeptember 5. A bécsi rendkívüli katonai bíróság csütörtökön újból összeült, hogy
Ítélkezzék a ballhausplatzi puccs egyik résztvt*.
yője felett. A vádlott Hölzel Miksa huszonnyolc
éves rendőr, akit az ügyész a puccsban való
részvétellel vádol. A vádirat szerint Hölzel a
kancellári hivatal kapuján benyomuló puccsistákkal szemben nem is kisérelte meg az ellenállást. Hölzel a puccs napján a kancellári hivatal kapu iában tel jesített szolgálatot s a vádirat azt állítja, hogy ha a rendőr szembeszállt
volna a terroristákkal, ugy a kancellári palota
megrohanása nem ment volna olyan simán.
Hölzel minden ellenállás nélkül átadta fegyverét a terroristáknak s hagyta, hogy kinyissák"
a kaput s berobogjanak autóikkal az udvarra.
Az ügvész vádiratát azzal fejezi be, hogy Hölzel egész magatartása azt mutatja, hogy szimpatizált a felkelőkkel.
A katonai törvényszék H ő l z l Miksa rendőrt hazaárulásban bűnösnek mondotta ki és
halálra itélte. Az Ítéletet délután egynegyed 4
órakor hirdették ki.

BREHMER PROFESSZOR
RflK-FELFEDEZÉSÉRÖL
Budapest, szeptember 6. Világszerte nagy feltűnést keltett az a hir, hogy dr. B r e h m e r , a
berlin-dahlemi biologiai intézet professzora
m e g t a l á l t a a rák k ó r o k o z ó j á t . A
professzor most nyilatkozott felfedezéséről.
Kijelentette, hogy s i k e r ü l t m e g t a l á l ,
nia a vérben azt a m i k r o o r g a n i z *
m n s t , a m e l y a r á k o t o k o z z a . E z a kórokozó már a betegség kezdeti stádiumában is
kimutatható, e l i s t á v o l i t h a t ó a v é r b ő l i n j e k c i ó és s z á j o n á t
adagol!
o r v o s s á g s e g i t s é g é v e L Ezzel elejét lehet venni a lappangó kór kifejlődésének. A
már kifejlett rákot ki kell vágni a szervezetből, ezután kell injekciózni és orvossággal ellátni a beteget, hogy a vérből is eltűnjenek a
kórokozó testecskék. Ezzel az eljárással csökkentik azt a veszélyt, hogy a betegség kiujul
A professzor végül ki jelentette, hogy két éve
folytatja kísérletezéseit, amelyek rendkívül kielégítő eredménnyel jártak.

kormányzó
a magyar fistehetségek
kiállításán
Budapest, szeptember 6. H o r t E y
Miklós
kormányzó és felesége csütörtökön délután
meglátogatta a magyar őstehetségek kiállítását.
A vendégeket L á z á r
Miklós országgyűlési
képviselő fogadta.
— A mi népünk lelkivilága — mondotta az
üdvözlésre a kormányzó — nagy tehetségekkel
gazdag. Ezeknek kiaknázása nemcsak nemaeti
és kulturális érdek, hanem nemzeti cél is.

A szerb !iirály
párisi látogatása
Páris, szeptember (3. A Figaro jelentése szerint S á n d o r

szerb ki. ály p á l i s i

látogatásá-

nak idejét október 5-ében állapították m e g .

A

francia kormány hivatalos vendége lesz és a
külügyminisztériumnak
a királyi vendégek
számára fenntartóit lakosztályában íog lakni.
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A tábla is félévi börtönre Ítélte
a leány égető moz fiitőt
Bálfnt Kálmán semmiségi panaszt jelentett be a kúriánál
(A Délmagyarország munkatársától.) A szegedi Ítélőtábla szüneti tanácsa csütörtökön foglalkozott a leányégető mozi fűtő, Bálint Kálmán ismeretes bűnügyével. Még emlékezetes,
hogy a múlt év januárjában kiderült, hogy Bálint Kálmán a Korzó Mozi kazánjában, egy randevú után elégette Tóth Ilonkát. Eleinte gyilkosság ciimén folyt Bálint ellen az eljárás, később
az orvosok olyértelmü szakvéleményt adtak,
hogy Tóth Ilonka halálát neim Bálint idézte
elő, Tóth Ilonka már holtan került a kazánbaEzt a véleményt alátámasztotta az Egészségügyi
Orvosi Tanács véleménye is és ezek után az
ügyészség a gyilkosság cimén emelt vádat Bálint ellen elejtette, illetve módositotta és ellene
csupán testi épség elleni kihágás és sikkasztás
cimén emelt vádat- A sikkasztást azáltal követte el, hogy az elégetett leány ruháit megtartotta- eladta.
A törvényszéki főtárgyaláson Bálint kijelentette: bűnösnek érzi magát abban, hogy Tóth

Ilonka halálát nem jelentette be a hatóságoknak
és a holttestet a szabályok megszegésével elégette. Bűnösnek érezte magát abban is, hogy
a halott leány ruháit eladta és elajándékoztaA biróság testi épség elleni kihágásban és lopás
bűntettében mondotta ki bűnösnek Bálint Kálmánt és hathónapi börtönre itélte- A biróság a
büntetésből három hónapot és 25 napot kitöltöttnek vett az előzetes letartóztatással. A biróság
azért itélte el hat hónapra Bálintot, mert előzőleg már büntetve volt.
Bálint Kálmán és védője, dr- Burger Béla az
itélet ellen felebbezést jelentett be, igy került
az ügy a szegedi Ítélőtábla elé Dr. Burger Béla
indokolta meg a fellebbezést- majd a tábla ítéletet hozott, amelyben a törvényszék Ítéletét teljes egészében helybenhagyta. így megmaradt
Bálintnak a hathónapi börtönbüntetése- Az itélet
elten a vádlott és védője a Kúriához sem/miségi
panaszt jelentett be.

Tervszerű kísérletek
a szegedi egyetem
elsorvasztására
A tanszékek megszüntetésétől és a professzorok elhe*
lyezésétől — a hallgatók létszámának
megdöbbentő mértékű csökkentéséig
A közgyűlés elé kerülnek az egyetemi ügyek —
Pálfy polgármester nyiialkozafa
(A Délmagyarország munkatársától.) Az
egész várost izgalomban tartják azok az események, amelyek csendben, Htokban történnek
az egyetem körül. Az egyik napon arról értesül a város közönsége, lvogy
hét professzort helyeztek el Szegedről
Budapestre, vagy a debreceni egyetemre és a
hét professzor tanszékét a szegedi egyetemen
nem töltik be. legfeljebb helyettesítéssel. Másnap
az a hír terjed el futótűzként, hogy a szegedi
egyetem Rockefeller-alapítványát átviszik Debrecenbe. Igaz ugyan, hogy ¿r-nek az eseményeknek a jelentőségét a hivatalos magyarázat csökkenteni igyekezett, elárulva, hogy itt nem
a Rockefeller-alapítvány
végleges elvesztéséről van szó, hanem csak arról, hogy az egyik Debrecenbe áthelyezett professzor meghatározott időre kölcsönkénen viszi
magával az alapítványhoz tartozó könyveket

és orvostudoa án^i instrumentumokat. A sze
gedi egyetem, még ha átmeneti időre is. nemcsak hét tanszékkel, hét professzorral lesz szegényebb hanem szegényebb lesz egy olyan alapítvánnyal is, amelyhez kétségtelenül nem érdemtelenül jutott annakidején.
P x k Jenő, mint ismeretes, tevéiben hívta fel
erre a szomorú eseményre dr- Pálfy József polgármester figyelmét, aki azonnal érintkezésbe
lépett dr. Kiss Albert professzorral, a szegedi
egyetem rektorával. A rektortól kapott nyilatkozat ugy látszik nem nyugtatta meg a kedélyeket, mert Pick Jenő. amint azt annakidején kijelentette,
interpellációt
kíván intézni ebben az ügyben a legközelebbi
közgyűlésen a polgármesterhez.
A törvényhatósági bizottsági tagok körében
az a kívánság merült fel, hogy Piok Jenő interpelláció helyett konkrét indítványt nyújtson be
a közgyűlésen, mert az ügyrend szerint az interpellációra adandó válaszhoz csak az inter-

pelláló városatya szóiihat. más nem, már pedig
az egyetemi kérdésekkel kapcsolatosan másnak
is lennének fontos mondanivalóiA legújabb esemény, amely jelentőségében
talán felülmúlja a többit is és amelyről a Délmagyarország csütörtöki számában részletes
beszámolót közölt,
a szegedi egyetem hallgatói létszámának ijesztő mértékű csökkentése.
Eddig a szegedi egyetem volt a vidéki egyetemek között a legnépesebb, szinte minden fakidtájára lényegesen több hallgató iratkozott be.
mint akár a debreceni, akár a pécsi egyetem fakutasaira. sőt a szegedi egyetem nagyobb látogatottságát a kultuszminiszter is honoráltál
azzal, hogy magasabban állapította meg eddig
mindig a szegedi egyetemre felvehető hallgatók
számát- Most pedig, minden magyarázat nélkül
egy nevezőre hozta a miniszter mindhárom vidéki egyetemet. Rendeletében kimondotta, hogy!
a szegedi egyetem fakultásaira sem
vehető fel több hallgató, mint
amennyit a többi vidéki egyetemek felvehetnek,
A helyzetet súlyosbítja az, hogy a többi egyetemekre felvehető hallgatók számát alacsonyabb
ban állapította meg a miniszter a mult évben
megállapított számoknál. A miniszter rendelkezése szerint a szegedi egyetem orvosi fakultására például a mult évben hetven uj hallgatót
vehettek fel, az idén már osak negyvenet, a jogi
fakultáson pedig a tavalyi 250. illetve a pótlólag
engedélyezett harminccal együtt kétszáznyolc
van helyett mindössze 150-etEnnek a redukciónak rendkívül sulyos ós ve-<
szedelmes következményei tehetnek, hiszen a
miniszter által megszabott keretek között
még a jelesen érett szegedi diákok
sem férhetnek el.
Következménye lehet a tanszékek megszüntetésének és a diáklétszám csökkentésének
az egyetem fokozatos elsorvadása
ás ilyen körülmények között elkövetkezhet aa
idő, amikor azzal lehet majd megindokolni _ aa
egész egyetem megszüntetését, hogy sem tanára,
sem hallgatói nincsenek kellő számban . . .
Beszéltünk erről a kérdésről

dr. Pálfy József polgármesterre',
aki a következőket mondotta:
— Hivatalosan engem még nem értesítetted
az egyetemire felvehető hallgatóik létszámának)
ujabb megállapításáról, de kétségtelennek tar"
tom, hogy a Délmagyarország által közölt adatok megfelelnek a valóságnak- Ezt
a létszámcsökkentést lehetetlennek
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DÉL.MAGYARORSZÁG
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súlyos
tartom.

sérelemnek

Minden nap 'tapasztalom az utóbbi időben, hosry
mennyire megnehezedett az egyetemi beiratkozások tehetősége- Ismert nevil tekintélyes szegedi szülők egész tömege jelentkezett nálam és
kérte, hogy támogassam gyermekének egyetertii felvételét. A jelentkezők között nagyon sok
van olyan, aki jeles érettségi bizonyítvánnyal
rendelkezik. Hát ezt lehetetlennek tartom, mert
hiszen Szeged minden polgárt, nagyon jól emlékszik arra az ígéretre, amelyet a város közönsége a hatalmas egyetemi terhek elvállalása ellenében kapott, hoigy
a szegedi egvetemre minden szegedi polgár fia, ha a feltételeknek
különben megfelel, akadálytalanul
beiratkozhatik.
Ez a kívánság természetes is volt. mert hiszen
az egyetemért vállalt hatalmas adósságok terhei az adófizető szegedi polgárok vállaira nehezednek. Ez a meggondolás vezet, amikor a nálam jelentkező diákoknak minden további nélkül
kiadom az ajánlólevetet, amikor a szegedi diáikok
felvételi kérelmét a legmelegebben támogatom
a- egyetem hatóságánál. Természetes, ha a mi-

raszter ilyen szűkre szabja meg a kereteket, akkor az én támogatásomnak sem lehet értéke,
mert az egyetemi hatóságokat kötelezi a rniniszteriteg megállapított létszám. Azt viszont
képtelenségnek tartom, hogy akadjon szegedi polgár, akinek fia, ha
a feltételeknek különben megfelel,
ne iratkozhasson be arra az egyetemre, amelynek hajléka édesapja
adófilléreiből épülhetett fel.
— Már most is kijelenthetem, hogy abban az
esetben, ha az egyetem hatósága valamilyen
akcióra készüí a felvehető hallgatók létszámának emelése a sérelmes miniszteri rendelet megváltoztatása érdekében, a magam és a város
hatósága, valamint közönsége részéről azt minden erőmmel támogatom- szükség esetén felterjesztést is intézek a kultuszminiszterhez, akinél
Szeged iránt igen meleg rokonérzést tapasztaltam legutóbbi látogatása alkalmával. Különben
nagyon örülnék annak, ha az egyetem ügyei napirendre kerülnének a szeptemberi közgyűlésen,
legalább a közgyűlés megfelelő formában kifejezést adhatna aggodalmának és tiltakozásának
az egyetem épségét bármilyen formában fenyegető rendelkezések, vagy tervek ellen.
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CSŐSZ
A BOKOR MÖGÖTT
Izgalmak a Stefánia-ligetben
egy futballabda miatt
(A

Délmagyarország munkatársától.) Nagy iz-

galmak keletkeztek csütörtök délután a Stefánialigetben egy négyes futballabda körül. Egy sereg
10—12 éves kisdiák állott szemben a liget csőszével
a labda miatt. A kérdéses, szép, sárga bőrlabda a
csősz kezében volt és

a

gyerekeknek hiábavaló

volt minden könyörgése, rimánkodása, a labdát a
csősz nem volt hajlandó visszaadni... A csősz a
gyerekeket felsőbb fórumokhoz utasította. A
diákok

kis-

igazuk tudatában, bátran megjelentek

a

„felsőbb fórum" előtt, a csőszházban, délután fél 6
órakor és ott esedeztek a városi kertész előtt, de
nála sem értek célt. A labda ott m a r a d t . . .
Az izgalmak akörül keletkeztek, hogy a futballlabda, a csősz szerint, bűnbe esett, illetve begurult a fűbe. A csősz, — mintha ez volna a főfeladata —, egy bokor mögé elbújva leste azt a pillanatot, amikor rácsaphat az ártatlan játékra. Amikor ugy vélte, hogy elérkezett az idő, a gyerekek

Elfogták a dorozsmai
rablótámadás tettesét

legnagyobb rémületére előugrott a bokorból és kezébe kaparintotta a bűnös jószágot...
Ezek a gyerekek azonban modern mai

gyere-

kek, akik nem szaladtak haza sirva, hanem bátran
szembeszálltak a liget fejedelmével és követelték
vissza a labdát, amely a legkisebbikük tulajdona

Koppan Tóth Mátyás nem ismerte fel iámaüófáí

volt. A csősz azt felelte, hogy a labda beleesett a

(A Délmagyarország munkatársától.) Jelentette a Délmagyarország, hogy szerdán reggel
a dorozsmai utbn rablómerényletet követett el
K o p p a n T ó t h Mátyás 65 éves dorozsmai
lakos ellen egy 24—25 év körüli mezítlábas fiatalember. A merénylő doronggal támadta
meg Koppan Tóthot, eltörte mindkét kezét és
fejét is összezúzta. A szerencsétlen embert a
mentők szállították be a szegedi közkórházba,
ahol azótn is élet-halál között lebeg. A tettes
Koppan Tóth Mátyásnak 100 pengőt tartalmazó pénztárcáját is elvitte magával. A rendőrség
és a dorozsmai csendőrség szerda reggel min-

kor, ha arra sor kerül.

denfelé keresi a tettest. Személyleirását megküldték valamennyi környékbeli rendőrségnek
és csendőrségnek.
Csütörtök reggel a személyleírás alapján elfogtak egy mezítlábas férfit, aki alaposan gyanúsítható a rablótámadás elkövetésével. Az illető tagadja, hogy ő lenne a tettes. Megmotozó sakor pénzt, vagy pénztárcát nem találtak
nála, de alibit nem tud igazolni. Az elfogott
gyanúsítottat a kórházban szembesítették Koppan Tóthal, aki azonban határozottan nem ismerte fel benne a támadóját. A nyomozás folyik.

fűbe, tehát nem adja most vissza, majd csak ak— A labda nem esett a fűbe! — replikázta®:

a

gyerekek.
Lemérték a távolságot, amely a fü és a labda
tényleges helye között terült el és kimutatták, hogy
a labda legalább egy méternyi távolságra volt

a

fü szélétől. De tanukat is kerestek és találtak igazuk megvédésére. Három felnőtt kaszás, aki a ffivet irtotta, igazolta, hogy a labda nem volt a főben. A gyerekek ennél is tovább mentek. Nemcsak
ténykérdésben, de jogkérdésben is

szembeszálltat

a zordon őrrel:
— Hogy jön maga ahhoz — mondták neki —,
hogy egy ötpengős labdát elvigyen?

Mltánn napon Dclfll

u m iieghezdik a Nars íér Kövezését
Jogerőre emelkedett a közgyűlés határozata
(A Délmagyarország munkatársától.) A
Mars-tér kövezésének olyan
régóta vajúdóit; ¿ódó dolga végre — ha igaz a hir — elintéző'
dik• A belügyminiszter értesülésünk szerint aláitta a közgyűlés Mars-téri határozatának
jóváhagyó záradókát és igy a határozat jogerőre emelkedett• annak alapján a város hatósága most már megkötheti a végliges szerződést a H Í T S C ' I R . ' P ' " y C É ^ A L .

amely a

1

^UTÓBBI

Fájdalommal jelentjük, hogy

verseny tárgyald'on a legelőnyösebb ajánlatot
tette a Mars-téj- kövezésének elkészítésére és
igy a közgyűlés ezt az ajánlatot fogadta el.
A kedvező hirt csütörtökön délelőtt Körmendy Mátyás o- szágsryüiési képviselő közölte dr.
Pálfy József polgármesterrel. Elmondotta Körmendy. hogy Buq,apesten járt és érdeklődött a
belügyminisztériumban a jóváhagyás iránt- Azt
ja választ kapta, hogy a jóváhagyás megtörtént.
Tatics államtitkár, a belügyminiszter megbízásából hétfőn irta alá a jóváhagyó rendeletet,
amely rövidesen megérkezik Szegedre.

GARÁI EMIL
cukorkakereskedő folyó hó 5-én rövid
súlyos szenvedés után elhunyt. Temetése 7-én délelőtt 10 órakor lesz a zsidótemető ciaterm élből.
Gyászolják édesanyja,

rokonai, is-

merősei, barátai és alkalmazottai.

— Most már semmi akadálya sincs annnk
— mondotta Köfimeindy bejelentése után érdeklődésünkre a polgármester —> hogy a vállalkozó késedelem nélkül megkezdje a munkálatokat a Mars-téren. Azt szeretném, ha ennek a
nagyszabású munkának a lehető legnagyobb részével még az idén elkészüljön a vállalkozó,
még a fagyos időjárás beállta előtt. hogy a tavaszra már ne maradjon sok belőle. Abban állapodtunk meg, hogy az alapmunkálatok elvégzése után egy teljes perronrészt kiépítenek
előre- Erre azért van szükség, hogy a gyakorlatban kipróbálhassuk a perronos megoldást,
amely ellen az utóbbi időben kifogások hangzottak el. A gyakorlat fogja megmutatni, hogy
beválik-e ez a rendszer, vagy más, jobb rendszert kell alkalmaznunk. Valószínűnek tartom,
hogy a vállalkozó most már egy-két napon belül megkezdi a munkát,
amely tudomásom
szerint teliesesa elő van készítve.

A csősz erre azt felelte, hogy őt joga és köti*
lessége serkenti a fü védelmére, a fűbe esett lalv>
dát tehát el kellett vennie, és kilátásba

helyezte

azt is, hogy esetleg 10 pengőbe is belekerül

a

„hecc" a fiuknak.
A gyerekek érveltek a kertész előtt Is. aki nevetve

utasította

el

őket.

Kijelentette,

hogy

esetleg hétfőn visszaadja a labdát, de figyelmeztette a gyereksereget arra, hogy a labda visszae s ő . . . A csősz már többször elcsípte
amint tilosban

a

„bőrt",

garázdálkodott...

Beszéltünk a gyermekekkel. Valamennyi okos,
értelmes fiu. Igy adták elő a történetet.
—

A Stefánián futballoztunk. Kérem, hol Ját-

szunk, ha nem ott, nem igaz?

Itt Szegeden nincs

egy rendes hely, ahol játszani lehet. Maga a csősz
volt az, aki régebben megengedte, hogy ha a kertész elmegy, futballozhatunk Is. De most nem is
futballoztunk. A labda pedig nem volt a fűben, becsületszavunkra!
— Drága dolog egy ilyen futball — folytatták
nekilendülve a gyerekek. Nem tudjuk, hogy egyáltalán visszakapjuk-e. Nem akarunk senkit se gyanúsítani, de jobb volna, ha a labda itt volna, minthogy ott v a n . . .
Ez a tagadhatatlan tipikus

diák-észjárás min-

denesetre figyelemreméltó.
Nekünk csak ennyi hozzálennivalónk van ehhez
az ügyhöz: és ha a labda be is ment a fűbe, hát az
olyan egetverő bűn? Adják vissza a gyerekeknek
a labdát!

Vasutasok, állami tisztviselők!
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líd millió pengő „alátámasztási hitelt
folyósítottak Szegedre
( A Délmagyarország munkatársától.) A nagyobb vidéki pénzintézetek, köztük a szegediek
is, már régóta sürgették a Pénzintézeti Központnál, hogy a fennálló hitelkeretek felemelésével tegye lehetővé a vidéki hitelélet fellendítését. A vidéki bankok kérelmét végre honorálták a pénzügyminisztériumban és elhatározták,
hogy a Pénzintézeti Központ utján a nagyobb
vidéki pénzintézeteknek úgynevezett „alátámasztási hitelt" folyósitanak. Az alátámasztási hitelakciónak az a célja, hogy lehetővé te-

M I N D E N Ü T T
még a legkisebb falvakban is kapható „ T U D O R "
Accumu9átor>«;yár rt. világhírű gyártmánya a

;ye meghatározott korlátok között, kistételű !
folyósítását.
!
Értesülésünk szerint egyelőre öt nagy vidéki pénzintézet részesül „alátámasztási hitelben." Az öt pénzintézet között szerepel a Szeged-Csongrádi Takarékpénztár Részvénytársaság is, mely egyelőre 2 millió pengő ilyen hi- bad gyümölcskiúllitást rendeznie Szegeden.
telt kap a Pénzintézeti Központtól. A szegedi
Tisztelettel a Szegedvidéki Gyümölcstermelők
pénzintézeten kívül égy debreceni, egy pécsi, Egyesülete elnöksége."
egy győri és egy kecskeméti banknak folyósiDr. H u n y a d i-V a s s Gergely, a Szegedi
tanak alátámasztási hitelt.
Gazdasági Egyesület elnöke, a Gyümölcstermelők nyilatkozatával kapcsolatban a következő
nyilatkozatot tette:

Entelek

InebláiBpaelesn.l

A |övő héten megkezdődnek
az adófelszólamlás! tárgyalások
(A Délmagyar ország munkatársától.) A pénzügyi igazgatóságom megtörténtek az előkészületeik
az adófelszólamlási tárgyalások megtartására.
Három bizottság fogja párhuzamosan tárgyalni;
az első bizottság szeptember tizenharmadikán
kezdi meg müköáését. A második számú bizottság szeptember 14-én. a harmadik október 1-én
kezd tárgyalni- Ugyanezen időkben kezdődnek
a szegedi penziigyigazgatóság kerületébe tartozó városokban az adófelszólamlási tárgyalások, kivételt etekrntetben csak Szentes képez,
ahol tekintettel a fellebbezés nagy anyagára,
máT keáden megkezdte munkáját a pénzügyigazgatóság vidéki bizottsága.

A három szegedi bizottság közel másfélezer
fellebbezést fog letárgyalni, október kilencedikéig be kell fejezni a munkát. Az idén emelkeáett a fellebbezők száma annak ellenére, hogy
a kereseti és jövedelmi adókivetés kevesebb, mint
tavaly volt- Ezen a ciimen az idén
összesen
1,133-000 pengőt vetettek ki a szegedi adózókra,
a multesztendei 1,232.00 pengővel szemben. A
különbség 119.000 pengő, de az aáózók a tiz és
félszázalékkal csökkentett kivetést is-soknak találják• A fellebbezők között főleg iparosok és
kereskedők vannak, de sok ügyvéd és orvos is
megfellebbezte az adóját

Két kiállítás harca
A Gyümölcstermelők és a Gazdasági Egyesület
nyilatkozata
(A Délmagyarország munkatársától-) Két értékes mezőgazdasági kiállítás működik jelenleg
Szegeden és a két kiállítás körül — harc keletkezett. A Szegeáviáéki Gyümölcstermelők Egyesülete. amelynek élén dr. Kogutowitz
Károly
egyetemi tanár áll, még iunius végén megnyitotta a maga kiállítását, amely nagy érdeklődést biztosított a szegedi gyümölcs iránt. A
másik kiállítás a Szegeái Gazáasági Egyesület
rendezésében, dr. Hunyadi Vass Gergely elnöklésével Mezőgazdasági Kiállítás címen a napokban nyflt meg.

pen sikerült kiállítása ellen irányul. A tényállás
ugyanis az, hogy az egész hadjárat valótlan állításokra támaszkodott, minden jogos alapot nélkülözött és az egyesületen keresztül
biztosította
azoknak a kiállító gazdáknak az érdekeit,
akik
csaknem kivétel nélkül a Gazdasági Egyesületnek
is tagjai.

Közvetlenül a megnyitás előtt feljelentés érkezett Pálfy polgármesterhez, akitől a feljelentő
a gyümölcskiállitás betiltását kérte azon a címen, hogy a legújabb miniszteri rendelkezések
értelmében csakis előzetes hatósági engedéllyel
rendezhet valaki kiáPitást. már pedig a gyümölcstermelök nem kértek ilyen engedélyt. A
polgármester arra az álláspontra helyezkedett,
hogy az ő megjelenése a megnyitáson a hatósági
engedélyt jelentette a kiállításhoz- Közben olyanirányu "lépések történtek, hogy a földmüvelésügyi miniszter rendelje el a gyümö'cskiállitás
bezárását, mert a feljelentők szerint ez a kiállítás felesleges konikuirrenciát okoz a mezőgazdasági kiállításnak. A feljelentések alapján a
miniszter szakbizottságot küldött ki a helyzet
megvizsgálására. Ez a szakbizottság: csütörtökön délelőtt tartotta meg a vizsgálatot és annak
eredményeként a Szegedi Gyümölcstermelők
Egyesülete kizárólagos jogot kapott a szegedi
gyümölcskidllitások megrendezésére.

szen a téli gyümölcs beéréséis; nyitva tartjuk. Hogy
a polgármester ur ezt tudomásul vette, misem bizonyítja jobban, minthogy ebben a tárgyban egybehívta a ,,Szegedi Hét" bizottságát és az egyesület kérését teljesítette. Ezen az ülésen képviseltette magát a Gazdasági Egyesület ís, tehát tudomást szerzett a tervről még juniusban. Egyesületünk egyébként több izben tett az országos egyesületnek és a minisztériumnak is jelentést.

A Gyümölcstermelők Egyesületének
elnökségétől az ügyben csütörtökön a következő nyilatkozatot kaptuk:
„A Szegedvidéki Gyümölcstermelők Egyesülete
gyümölcskiállitásával kapcsolatosan bizonyos részről az elmúlt napokban zavarkeltési kísérletek történtek. Valaki felfedezte és alapot vélt találni
arra, hogy a kiállítást hatóságilag bezárassa. Nem
tudjuk elhinni, hogy ennek az egyesületnek a tagjai, igszgatóválasztmánya helyeselhetne olyan eljárást. amely egy testvér gazdasági egyesület szé-

Egyet elismerünk, nem volt formális engedélyünk. De valótlan az az állítás, hogy nem kértünk
engedélyt. Junius 15-én beadványban jelentettük a
polgármester
urnák,
hogy
junius
végével

állandó

kiállítást

nyitunk

és

ezt

egé-

Zavart támasztani ezek alapján lehetett,
de
sem a város hatósága, sem a minisztérium nem
volt hajlandó teljesitersi a kívánságokat. A kiállítás nvitva maradt, amely még eddig nem látott
gazdagságban képviselte a szegedi gyümölcs hírnevét
A minisztérium elrendelte, hogy a polgármester ur szerezzen érvényt a hivatalos álláspontnak,
mely szerint az egész országban a gyümölcstermelés ügyének ellátása a gyümölcstermelő egyesületek hivatása. Szegeden Is eszerint csak a Gyümölcstermelők Egyesülete hivatott a gyümölcsfatelepítések, a növényvédelem, az értékesítés és a
kiállítások ellátására. Egyben a minisztérium kívánságára csütörtökön délelőtt szakbizottság szállt
ki az ipartestületbe és megállapította, hogy 55 kiállító 140 hollandi ládában és 138 tálcán, továbbá
egyéb formában összesen mintegy 1500 kilogram
pompás anyaggal vett részt a kiállításon, melynek
oktató része is elsőrendű.
Amig tehát egyesületünk nem tiltakozott az ellen, amihez kétségtelen joga lett volna,
hogy

kontrakiállitást rendezzenek mások, ime, most itt
az eredmény: a jövőben' másnak, mint a Szegedvidéki Gyümölcstermelők Egyesületének nem is sza-

— Alig hihető, hogy oly hatósági
intézkedés
történt voina, mely kizárólagos érvényesülési joggal ruház fel egy egyesületet a gyümölcstermelés
terén — például a kiállítások ellátására. A Szegedi Gazdasági Egyesület már az 56-ik esztendeje
működik Szegeden és ha végig tekintünk történetén, azt kell látnunk, hogy majdnem minden évbea
rendezett gyümölcskiállitást A gyümölcstermelés
terén tehát mindig munkálkodott és munkálkodni
is fog, még akkor is, ha ez a tény valamelyes nj
egyesülésnek nem találkozik tetszésével- Ami a
Gyümölcstermelők kiállításának engedélyügyét illeti, megengedem, hogy az egyesület kérte az engedélyt. De nézetem szerint az a lényeges, hogy
kapott-e engedélyt. Miután engedélyt még a mostani kiállítás megnyitásakor
sem kapott, ezért
helytelen az a beállítás, melv gáncsvetésnek minősiti a törvényes eljárás vizsgálatát.
A Szegedi
Gazdasági Egyesület nem kon'rakiállitást rendezett most sem. hanem megrendezte a maga szokásos kiállítását. Már juniusban kitűzte a kiállitá-1
sára szeptember első hetét, tehát joggal kérdezhetné valaki, hogy nem a Gyümölcstermelők akartak-e ellenkiállitást rendezni, mikor 10—15 nap^
pal a Gazdasági Egyesület kiállításának megnyitása előtt egy olvan kiállítás rendezését hirdették
meg, amely tervük szerint 2 nappal előbb nyílt
meg és egy nappal utóbb zárul be. mint a Gazdasági Egyesület kiállítása. Van és lesz is még né-»
hány megiegvzésem, de ezeket más alkalommal fo*
gom elmondani.

fia a ner elveszett —
fizessen az ügyvéd.
(A Délmagyarország munkatársától.) Furcsa
zsarolási ügy került csütörtökön a szegedi törvényszék t!é- Bakay András apátfalvai földműves ellen dr- Sebők Feirenc szegedi ügyvéd
tett feljelentést a rendőrségen zsarolás cimén.
A feljelentésiében az ügyvéd előadta, hogy Bakay tói levelet kapott, amelyben a gazdálkodó
1190 pengőt követelt tőle azzal hogyha nem fizet, feljelentést tesz ellene az ügyvédi kamaránál.
A csütörtöki főtárgyaláson a gazdálkodó beismerte, hogy a levelet ő irta. Elmondotta azután,
hogy évek óta az ügyvéd intézi összes ügyeit.
Bgyik perénél, amely 1190 pengő értékű volt,
biztosra, vette, hogy megnyerik az ügyet, az
ügyvéd is így nyilatkozott. A per azonban elveszett. ö tehát az ügyvédhez fordult, hogy —
most már fizessen az ügyvéd, ha már a per elveszett ...
A biróság a gazdálkodót zsarolás vétségének
kísérlete miatt 20 pengő pénzbüntetésre itélte,
de az ítélet végrehajtását próbaidőre felfüggesztette.
Fójdalommal jelentjük, hogy a legjobb
férj, szerető apa ós rokon

Földest Bálint

ny. postai szakaltiszt
folyó hó 5-én 71 éves korában hosszú
szenvedés után elhunyt. Temetése f. hó
7-én délután 5 órakor lesz a rókusi közkórház halottas házából a református te.
metöbe.
Külön villamoskocsi a Kálvária térről
¡ndul.
A GYÁSZOLÓ CSALÁD

D É L'M A G Y A R O R

Az olasz hifsi halottak
hétfői exhumálása
(A 'Délmagyarország munkatársát)
Megírta
a Délmagyarország, hogy a honvédelmi miniszter leiratban közölt értesítése szerint szeptember 10 -ón, hétfőn exhumálják a szegedi hősi temetőben az oda eltemetett 52 oksz hősi halottai, akiknek földi maradványait az olasz kormány hazaszállittatja Itáliába. Dr. Pálfy
József polgármester már érintkezésbe is lépett a
szegedi vegyesdandárparancsnoksággal,
hogy
megtárgyalja annak a kisebb ünnepségnek a
részleteit, amelynek keretében megtörténik majd
hétfőn a kegyeletes aktus- A polgármester megtette a szükséges intézkedéseket arra is. hogy
amikor megérkezik az olasz küldöttség Szegedre. az exhumálási munkát azonnal megkezdhessék és akadálytalanul végrehajthassák. A
sírokat már most előkészítik az exhumálásraAz exhumálási munkálatok előreláthatólag két
óráig tartanak és mivel pontosan reggel nyolc
órakor kezdődnek, tízre befejeződnek. Az ünnepély igy délelőtt 10 órakor kezdődik. A város
hatóságát az ünnepélyen dr- Pálfy József polgármester képviseli, aki rövid beszédet mond,
majd a város közönsége és hatósága nevében
koszorút helyez el az olasz hősök hamvain. A
helyőrség tiszta karát tiszti küldöttség képviseli,
amely szintén megkoszorúzza az olasz katonák
koporsóit. Az volt a terv- hogy a kegyeletes ünnepségen a katonazenekar is közreműködik a
magyar és az olasz himnusz eljátszásával, a
katonazenekar azonban neim lesz azon a napon
Szegedien- A polgármester igy a Szent László
levenitezenekart kérte föl közreműködésre. Mivel pedig ennek a zenekarnak a tagjai leginkább
iparostanoncok, a polgármester kérelemmel fordul az érdekelt mesterekhez, hogy az ünnepély
rövid idejére adjanak szabadságot a zenekarban
játszó tanoncaiknak.

Utcai hardaifér Kispesten
Kispest, szeptember 6. Véres kardaffér történt
tegnai Kispesten- Vincze Dezső folyamőr-százados este 9 óra tájban hazafelé igyekezett. A
gyalogjárón nekifutott egy kerékpáros. Vincze
rendreutasította a kerékjpáirost, akiiről
utóbb
megállapították, hogy Kalmár Antal 26 éves
vasöntősegéd. Kalmár erre durva szavakkal támadt a századosraA százados fellszólitotta. hogy kövesse őt a
közeli rendőrőrszemhez, Kalmár kést rántott s
azzal támadt a századosra, aki enre karáot rántott és egy vágással, amely Kalmár jobbcsuklóiát érte. harcképtelenné tette. A nagy zajra tömeg sereglett össze, amely a kivont kard láttára meg akarta támadni a századost. Vincze
százados azonban kivont
karddal
elérte a
BESzKRT végállomását.
A felizgatott tömeg megostromolta az állomás épületét és be akarta zúzni az iroda ajtajátKözben a helyszínre robogott a főkapitányságról kivezényelt riadóautó egy szakasz rendőrrel.
akik megtisztították az állomás előtti utat- Kalmárt, akit a mentők bekötöztek, előállították a
kispesti rendőrkapitányságra. Előállítottak két
cmibert is az izgatott tömegből.

Néhány sláger iskolacikk
a sok ezej közül:
Reálgimnáziumi, v. főreál, v. piarista
gimnáziumi bársony diáksapka
P 3.48
Madárh-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
—-88
Ra jztábla tartó negyedíves
—.78
25 drb füzetcimke
—.08
5 ív kék könyvcsomagoló papír
—.24
6 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
ÁRJEGYZÉKÜNKET!

PÁRISI NAGY ¿RUHÁZ RT.
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A Szegedi Meteorologiai
Obszervatórium
jelenti: Szegeden a hőmérő legmagasabb állása 21.8 C, a legalacsonyabb 14.6 C A barometer adata nullfokra és tengerszintre redukálva

reggel 763.3 mm, este 763.9 mm. A levegő pára-

tartalma reggel 90. délben 51 százalék. A szél

iránya nyugati, erőssége 3—4.
A Meteorologiai Intézet jelenti este 10
órakor. Időjóslat: Északnyugati
légáramlás, több helyen eső, esetleg zivatar. A hőmérséklet alig változik.
— A Móra Ferenc Emlékbizottság ülése. A
Móra Ferenc Emlékbizottság hétfőn délután 5
órakor a városi muzeum irodájában ülést tart.
A tárgysorozaton szerepel az október 1. emlékünnepség rendezésének ügye, valamint dr. L ug o s i Dömének a város hatóságához intézett
beadványa, amelyben azt kéri, hogy a Móraemlékbízottság kapcsolja ki a Tömörkényi Istvánra való emlékezését célkitűzései közül.
— Félára kisvasúti és autóbusz menet jegyek.
A mezőgazdasági kiállítás alkalmából engedélyezett 33 százalékos vasúti jegymérséklés az
ország minden városából Szeged felé szeptember 12-ig érvényben marad. Szombaton és vasárnapon újból féláru utazás lesz a kisvasuton
és a városi autóbuszon Szeged irányába olv
módon, hogy az ideutazás jegyével, ha a kiállításon lebélyegeztetik (íparostanonciskola. Eötvös-ucca), díjtalanul vissza lehet utazni. A
mezőgazdasági kiállítást vasárnap estig tartják
nvitva. Belépő jegv 20 fillér, gyermekeknek 10
fillér. — A szegedi ebkiállitás iránt igen élénk
az érdeklődés. Csakis fajtiszta ebek állíthatók
ki. Bejelentéseket még holnap elfogad a kiállítási iroda ("Eőtvös-ucca 2, iparostanonciskola.) Az ehkiállitáson. szeptember 8-án és 9-én
nincs külön belépődíj, minden századik látogató értékes ajándékot kap.
— Halálozás. U n g á r Benő. a békeidőkben
közismert szegedi szállító özvegye rövid szenvedés után csütörtökön meghalt. A köztiszteletben állott urínő halála széles körben mély részvétet keltett. Pénteken kisérik el utolsó útjára.
— A Délmagyarország angol nvelvtanfolya.
ma. Nemrégiben fejeződött be szép eredménynyel a Délmagyarország első fonetikus angol
nyelvtanfolyama, amelynek sikere után több
oldalról hozzánk érkezett kívánságot teljesítve,
előfizetőink részére uj kurzust indítunk. Az u j
tarfolyam szeptember 15-én kezdőd'k, részvétel; díj havi 5 pengő, amely összeg jelentkezéskor az Aradí-uccai kiadóhivatalunkban
fizetendő. A tanfolyam vezetője Szilágyi János,
aki az előző tanfolyamot is vezette.
— Istentisztelet a zsinagógában pénteken dél-

ufán 6, vasárnap reggel 5 órakor. A népiskola megnyitása vasárnap délelőtt 9 órakor. Újévi istentisz
teletek: vasárnap és hétfőn délután 6, hétfőn

és

kedden délelőtt a régi zsinagógában 7, az újban fél
8 órakor

— Leesett a fáról. V a r g a Imre 17 éves sző.
regi fiu csütörtök délután a szőregi szivattyútelep mellett egy fáról gallyakat szedett. Közben körülbelül 10—12 méter magasságról leesett és súlyos agyrázkódást szenvedett. A
mentők a közkórházba szállították. Állapota
sulvos.

Tettleges botrány
egy tárgyaláson
Budapest, szeptember 6- A törvényszék pénteken tárgyalta azt a sajtópert, amelyet Tronpauer Ilona indított Stréhm Károly százados
ellen, akivel már többször pereskedett és aki
azt állította egy nyilatkozatában, hogy a leány
zsarolja őt. A tanúkihallgatások során botrányos
jelenetek történtek. Amikor a százados feleségét
hallgatták ki, Troppauer Ilona felugrott és azt
mondotta nefoi:
— Magát látták idegen férfivel csókolózni a
moziban!
Ebben a pillanatban Stréhm felugrott a vádlottak padjáról és a leányt arculütötte, ugy. hogy
kalapja lerepült a fejéről. Nagy izgalmat idézett
elő az inzultus- A tárgyalást felfüggesztették
és osak jóval később tudták folytatni, a leány
elájultSchadl elnök a két ellenfelet pénzbirsággal
sújtotta.
Több tawu kihallgatása után az elnök a tárgyalást elnapolta.

— Kezdő ütőérelmeszesedésnél reggel eb-*
gyomorra egy pohár természetes „Ferenc József" keserűvíz ugy az alhasi pangást, mint az
emésztés renyheségét megszünteti, a rekeszizom fírelk déséi csökk'üli és a magas vér*
nyomást mérsékli.

x Ha Rndapeste utazik, első utja legyen a fé*
nyese: átalakított és kibővített Hungária-fürdőbe
(Budapest VII.. Dobány-ucca 44.) menni. Itt m á t
r e g g e l ft ó r a k o r n y i t n a k és 1.40 p e n g ő «
é r t n e m c s a k n s e g f i r ö d b et, h a n e m
jól
m e g i< r e g g e l i z h e t
— M U N K A K Ö Z V E T Í T É S . Állást kaphat a Ha«
tósági Munkaközvetítőben: 2 kovács, 1 késes, kö*
szörüs, 4 kádár, 2 bognár, 1 kosárfonó, 1 kötél"
gyártó, 1 kárpitos, 10 cipész, 1 magyarszabó,
3
hölgyfodrásznö, 1 borbély, 1 kifutó, 2 ügynök, mindenes szakácsnők.
x Kezdődő érelmeszesedésnél a természetes „Ferenc József keserűvíz ugy az alhasi
pangást,
mint a renyhe emésztést megszünteti és a magas
vérnyomást leszállítja.
x Ma zárják a gyümölcskiállUást. A kiállítás
az ipartestületben még ma délután 3 óráig megtekinthető. Délután lesz a gyümölcs árverése.
— A Századunk társadalomtudományi
folyö*
irat augusztus—szeptemberi száma érdekes és ma-»
gas színvonalú tartalommal jelent meg. K o l n a i
Aurél, az egyenlőségi eszmének társadalomfilozó'
fiai elemzését adja. C s é c s y Imre „Német szel«
'emtudomány, magyar liberálizmus" cimü tanul-»
mányában a történetírásnak Magyarországon Szek-»
füék által képviselt irányát bírálja, N á d a i Pál, aa
iparművészet megteremtőjéről, William Morrisról ir, V á m b é r y Rusztem „Dualizmus" cimü
cikkében G r a t z Gusztáv könyvével foglalkozik.

Iskolai h r
Tanévnyitó istentisztelet a középiskolai refoí*
mátus tanulók részére 11-én, kedden regge 8 óra*
kor lesz a Kálvin-téri templomban S/olffá*. Ourkfl
Gábor hitoktató-lelkész.

1100 üres lakás
és üz/etheíyisép
Néhány nap előtt tettük közzé ttz adóhivatal
kimutatását a Szegeden üresen álló lakásokról
és üzlethelyiségekről, amelyek szama a hivata*
tos adatok szerint 1100. A háztulajdonosok fa
egyre sűrűbben panaszkodnak mostanában at
üresen maradt lakások és üzlethelyiségek miatt,
mégsem gondolt senki ilyen hatalmas számokra.
Különösen nem hisznek az üres lakásokról szóló
híreknek, akik lakást keresnek. Ez érthető
is,
mert nincs keservesebb és fáradságosabb robot
a lakáskeresésnél. Nekünk azonban ugy rém*
lik, hogy ugy a háztulajdonosok, mint a lakás*
keresők panasza abban leli magyarázatát, hogy*
a lakáskeresök nem tudják, merre van megfelelő
kiaáó lakás, viszont a háztulajdonosok nem sze*
reznek tudomást arról, hogy ki keres lakást*,
vagy üzlethelyiséget. Pedig ennek a problémd'
nak megoldása egyszerű és könnyű- Össze kett
hozni a háztulajdonost a lakáskeresövel
Ho*
gyan? Apróhirdetések utján. Ez a legegyszerűbb
és a legolcsóbb. A háztulajdonos hirdesse meg,
hogy merre, milyen lakása• vagy helyisége van
kiadó és mennyi annak az évi bére; a lakáskere*
sö pedig hirdesse meg, hogy merre és milyen
lakást keres- Igy egészen bizonyosan könnyeit
és gyorsan összetalálkoznak
és mindketten
megszabadulnak a legnagyobb gondtól: az üre+
sen maradó lakás veszteségétől és a lakáskeresés kellemetlenségeitől. Es az egész megoldás
nem kerül többe 40 fillérnél, mert ennyiért közöl
a Délmagyar
ország
egy tizszavas apró-i
hirdetést.

maradék bútorszövetek árusítása, l á l o g jegyek

vétele,

kiváltott

adása. O r o s z l á n

tárgyak

u c c a
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elsz.

Brilliáns függői
3 karáton felül
keresek megbízásból

R O S E N B E R G ékszerész
Károlyi ucca 1.
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Magyar—szerb egyezmény a határmenti f o r g a l o m érdekében. A torontáli szerb határforgalom a
kettős birtokosok számára hosszabb idő óta zárva
volt, ami különösen most a termés
betakarítása
idején súlyos sérelemként jelentkezett. Ennek a
helyzetnek a szanálása érdekében tegnapelőtt Szőregen magyar—szerb tárgyalás volt, amelyen a
magyar és szerb közigazgatási hatóságok és határőrségek delegátusai vettek részt. A tárgyalások a magyar közigazgatási hatóság részéről
Győrffy (Pomsahár) Ferenc szolgabíró vétt részt.
Mint tegnap már jelentette a
Délmagyarország,
megegyezés jött létre, amennyiben az eddigi határzárt mindkét részről feloldották s a kettősbirtokosok részére az eddigi kettősbirtokosi igazolványokkal szabaddá tették az átjárást és a termények kölcsönös átszállítását
Áz érdekelt kettős
birtokosok adóhátralékai szempontjából, ami eddig
a forgalomnak és a terménvek átszállításának
egyik akadálya volt, szintén megoldást talált az
értekezlet.
Kisasszony-napján mepveudéjrelik a szegénypfcet. A szégénygóndozó bizottság Kisasszony-napjára ünnepséget készit elő A szegénvházban ünnepi ebédet készítenek, ameVen á «zegénvgondozó
bizottság által gondnokolt külső szeffénv^ket is
vendégül látják. Ezen az ünnepi megvendégelésen
jelen lesz a vármegye alispánja és a város polgármestere is.
Vén Emil képkiáPitása Vásárhetven. A Makón
ts igen előnvösen ismert Vén Emil festőművész
számára a hódmezővásárhelyi Toronyi
Társaság
képkiállitást rendez, amelyet szeptember hó 8-án
nyit meg dr. Soós István polgármester. A kiállításra megfelelő számú jelentkező esetén külön autóbuszt indit a Délmagyarország makói szerkesztősége.

Bizakodó hangulatban készül
a Szeged FC a Kispest ellen
j
i
.
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35 mizs£s átlagtermést várnak a kukoricából j
Csanádmegyében.
A csütörtöki napsütéses szép j
Őszi napon általában megindult a kukoricatörés a ;
megye egész területén. A termés a gazdák és szakértők véleménye szerint kiválónak Ígérkezik b á r
az augusztusvégi forróság kétségtelenül rontotta
és károsan befolyásolta az eredménveket. amenvnyíben a második és harmadik csövek fejlődésükben visszamaradtak. Az átlagot igy is 30—35 mázsára becsülik, de nem lesz ritka a 40 mázsás eredménv sem.
Kigyulladt egy kukorica «zárral megrakott kocsi. S*z i r b i k Antal Szegedi-neea 12 szám alatti
gazdálkodó S z i l á g v i Mihály nevű bérese tegnap gazdájának tanyájáról
egy kukorica szárral
megrakott kocsival hazafelé tartott. Útközben a
kukoricaszár kigyulladt
és hatalmas lángokkal
égni kezdett. Szilágyi azonnal leugrott, a lovakat
kifogta és próbálta eloltani a tüzet. Kísérlete azonban az erős szél miatt meddő maradt, ugv hogv az
egész rakománv elégett, a kocsi is megrongálódott. A vizsgálat megindult a tüz okának kiderítésére.
U j vezetőt k a p » « a makói rendőrség
bünOgyi
osztálya, A belügyminiszter
dr. D o b ó
Árpád
rendőrtanácsost Bajáról Kiss Lajos
rendőrtanácsos helyére a makói rendőrkapitánysághoz helyezte át.
P á r b a j . Csütörtökön a reggeli órákban könnyű
kimenetelű kardpárbajt vívott G l ó s z Ferenc polg á r i iskolai tanár és P a p p Gyula hivatalnok. A
párbaj Papp Gyula sebesülésével végződött, aki
fülén kapott kisebb vágást.
Használt cserépkályhát keresek Makón,
vagy
Szegeden. Ajánlatokat makói kiadó továbbit, Cserépkályha jeligére.
Nikkelezett kirakatállványt
megvételre keres
Farkas órás Makón
Hasábos- és vágottfa eladás. Értesítem a nagy
érdemű közönséget, hogv a Széchenyi-tér 13 számú házban, Iritz-üveges udvarában hasábos és vá
gott tűzifa kereskedést nyitottam. Szíves pártfogást kér Bárányi Sámuel.
Foglalkozást közvetítő iroda nyilik meg szép
tember 6-án Makón a városi bérpalotában: Dombi
Mihályné hatóságilag engedélyezett
foglalkozást
közvetítő irodája, amely mezőgazdasági,
ipari,
kereskedelmi, háztartási, vendéglői, szállodai, uradalmi, kertészeti és egyéb foglalkozású, alkalmazottakat közvetít mérsékelt díjszabás mellett V i dékiek 20 filléres válaszbél veget mellékeljenek.
Az 'roda nvitva délelőtt 8—fél 12, délután 3 - 6 - i g
A munkaadók és munkakeresők szives pártfogását kéri Dombiné, Városi Bérpalota, földszint 2.
(Tejpiac melletf).

megrendeléseket
elfogadok

TREBJTSCH

sUtőde

Uj-tér 2. és Kossuth Laios susrárut 9. sz. a üzletében

TELJES-TEJ
házhoz szállítva

Annak ellenére, hogy az Attila ellen gyenIS fillér.
gébb teljesítményt nyújtott a Szeged FC, optimisztikusan néznek a Kispest elleni meccs elé.
tlöK (nlban.
A játékosok körében is az a hangulat, hogy
vasárnap Kispest ellen kiköszörülik a csorbát.
Ez az optimista hangulat uralkodott a csüA szegedi uszóválogatott pénteken utazik
törtök délutáni kétkapus tréningen is. A játéEgerbe, ahol szombaton Pécs és Eger csapata
kosok kitűnő kondicioban, bizakodó hangulatellen képviseli Szeged színeit. A szegedi csaban tartották meg tréningjüket a SzAK ellen,
patban csak egy változás van: P a p p úszik a
amely jó előkészítő partnernek bizonyult,
4x200 méteres gyorsstafétában a lemondott dr.
A tréningen a Szeged FC valamennyi játéWanie helyett. Á SzUE vizipólócsapata, amely
kosa résztvett Korányi II. kivételével. A jobba MESE ellen játszik bajnoki mérkőzést, szinszélső megjelent ugyan a tréningen, de nem
tén pénteken utazik el Szegedről. A SzUE—
trenírozott, hogy az Attila elleni meccsen szerMESE meccset dr. T i c h y íogja vezetni.
zett sérülése vasárnapra rendbe jöjjön. A kétHesser tréner és a Makói TK. Hesser
Tiborkapus tréningen megjelent R e b r ó Béla is,
nak, a Szeged FC volt trénerének az M T K elleni
aki csütörtökön délután érkezett Szegedre, hogy
ismeretes feljelentésével legutóbbi ülésén foglalkoszerződtetéséről a Szeged FC vezetőségével tárzott a D L A S z intézőbizottsága.
Az intézőbizottgyaljon. Rebró Tibor Gézával, a Szeged FC buság az M T K által bemutatott nyugtából megálladapesti képviselőjével már megállapodott
pította, hogy Hessernek nincsen követelése tréneri
ugvan. a részletkérdésekre vonatkozólag a Sze^
munkájáért. Ennek ellenére még sem hozott donged FC vezetőségével kell tárgyalnia.
iéit a bizottság, hanem ugy határozott, hogv átA Szeged FC vezetősége csütörtökön még nem
iratban felszólítja Hessert, tegye meg az M T K álállította össze a Kispest ellen szereplő csapalításaira észrevételeit. Az ügyet egyelőre adaeta
tot, a kiszivárgott hirek szerint azonban a vateszik, mert Hesser lillei cime még ismeretlen.
sárnapi együttes játszik.
Szekeres, a legjobb magyar bukósisakos verA Szeged FC hiveinek táborából többen érsenyző is benevezett a szombati motorkerékpádeklődtek a Délmagyarországnál. mi van T o m .
ros pályaversenyre. A pályaversenyre eddig
b á c z Imrével, az SzTK volt játékosával, akit
1H4 nevezés érkezett be. köztük Szekeresen kía Szeged FC leszerződtetett. Értesülésünk szerint Tombácz másirányu elfoglaltsága miatt vül Kesjár. Pierber, Kiss, Ragazi a motorosok
közül, Orczán, Szűcs és Pelvási a fleyerek köegyelőre nem szerepelhetett a csapatban. A
zül.
halszélső játékára csak szeptember végén kérülhet sor, amikor állandó tartózkodásra viszKét ifjúsági bajnoki futballmérkőzés lesz Szeszatér Szegedre.
geden vasárnap, a SzAK—Vasutas és az SzTK—

Központi Tejcsarnok rt.

M T E meccs. A szegediek az ifjúsági bajnokságban
csak azért vesznek részt, mert az Szegednek irta
ki a D L A S z .

25 t a p hlrákeref
Ismeretes az a mozgalom, amelyet a déli
egyesületek a biródiiak csökkentése érdekében
indítottak a futballegyesületek. A biródiiak
csökkentése ügyében tartott tegnap ülést a Bíró Testület Héii kerületének tanácsa és a méltányosság álláspontjára helvezkedett. A tanács i
elhatározta, hogy a futballbirák ezentúl a v i déki mérkőzéseken biródi jat nem számithatnak
fel, viszont egy pengő, úgynevezett kárpótlási
összeget tartoznak nekik fizetni az egyesületek.
Ezt az összeget a Biró Testület fenntartására
és ndmínisztrációs költségeinek fedezésére fordítják. A szegedi mérkőzések biródi ja továbbra
is négy pengő maradt.
Fontos a tanácsnak az a határozata, amely
a huszonöttagu birókeret felállítására vonatkozik. A tanács elhatározta, hogv az elégedetlenségek kiküszöbölése érdekében hozzájárul az
egyesületek biróválasztási kérelméhez. Ez azt
jelenti, hogv az eSvesületek kijelölnek huszonöt bírót, akiket alkalmasnak tartanak mérkőzéseik levezetésére. így az egvesületek 15 százalékos törlési ioga 50 százalékra emelkedett.
Sportkörökben nagv megelégedést keltett a
Biró Testület tanácsának határozata, mert ezáltal nem kell minden birót elfogadniok az
egyesületeknek.
Somogyi büntetése: 10 pengő. Somogvi Kálmánnak, a Szeged FC centerhalfiának fegvelfhi ügvét tegnap tárgyalta a PLASz fegvelmi
bizottsága. Somogyi a vasárnapi Attila elleni
mérkőzés második félideiében megrúgta S z e g ő t , a miskolciak jobbszélsőiét, emiatt a biró
kizárta a iátékból. A fegvelmi bizottság bűnösnek ts'álta Somogvif és 10 pengő nénzbiin.
tetésre ité'fe. A büntetés kiszabásánál figvelembe vette íi bízottság a sok envhitő körülményt,
de megállapította, hogy Somogyi hasonló cselekedetekért már többször volt büntetve.
Szűcs f M T F I eltűnt Szegedről. Szegedi sport,
körökben csütörtökön nagv meglepetést keltett
az a bir. hosrv S z ű c s Sándor, az MTE tehetséges hátvédjátekosa eltűnt Szegedről. Egyes
hirek szerint Szűcs Budanestre távozott, vannak azonbon olyanok is, akik azt állitiáV. hogy
Franciaországba utazott. Az OevV-n Vérdóst intéztünk Á b r a h á m Szilves^erV-/ a Mórai városi T E »lnökéhcr. alri a knv Mezőket mondott?):

n | | n # y H" C
P l l M ^ i r f C d

K i v á l ó
minőségű, magas zsírtartalmú, hygenikusan
kezelt

..Szűcs, a n é l k ü l ,

hogv

s/ájj^ét-át

klub-

jának bejelentette volna, eltávozo't Sz+^^dről.
Ugv hallottuk, hogv Budapesten ik.ir valamelyik egyesület révén elhelyezkedni Arról hogv
Franc is országba távozott volna, nem tudunk
semmit"

Az első egvesbirói Ítélet: kéthónapi letiltás.
Ismeretes, hogy az MLSz megszüntette a bizottságokat és helyükbe egyes birokra bízta az
ügyek elintézését. Tegnap hangzott el az első
egyesbirói Ítélet S ó f a l v y
László H T V E játékos fegyelmi ügyében. Sófalvy ellen az volt
a vád, hogy a vasárnapi SzTE elleni meccsen
szándékosan megrúgott egy szentesi futballistát. Az ügvet F ü r s t Gvörgv főtitkár tárgyalta. Fürst bűnösnek találta Sófalvyt és durvá
játékért — két hónapra tiltotta el a nyilvános
szerepléstől. Az itélet nem jogerős, mert a büntetés két hétnél hosszabb időre szól.

és MíU
Harmónia bérlelek
A 10 grandiózus hangverseny bérletére az előjegyzések tömegesen folynak, ugy, hogy az eddigi
H Á R M O N I A - b é r l e t i státus már most eléretett.

Kubermann okt. 4.
nyitja meg a szezont. E világvárosi attrakció jegyei, valamint a 10 koncert bérlete váltható H a r móniánál (Kárász-ucca 14.) és a Délmagyarország
jegyirodájában.
Sybill a makói színházban. Jacobi legszebb muzsikájú és legnépszerűbb operettjét még
mindig
szereti a közönség. Tegnap is telt ház nézte és
tapsolta végig az operettegyüttes kitűnő előadását
a makói színházban. T i m á r Ila nagyon jól énekelte a romantikusan szép áriákat és ragyogóan
elegáns volt. S á r o s s y Mihály férfias megjelenése és játéka, L á n y i István erőteljes baritonja pompásan érvényesült. P e r é n y i a groteszk
humor mestere, de a táncos kómikus
Kertész
Sándort is kegyeibe fogadta a közönség S o m o g y i Emmi nagyszerűen táncol és j ó volt I l a
M a r y nagyhercegnője is. Pénteken Sárga liliom,
szombaton délután a Szeressen kedves, este a Sárga liliom kerül színre.

pekre kapható

Otott Kovács Lajos sütödéjében
Oroszlán u 3 és elárusítóinál: forma u 10
Hor h f
Miklós u 18 Grót üppanv! Ciliért ucna 17 l e l : 28 07A megrendelést
kivánatra h á l l i o '
—^miiuk.
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Nagyon jó, hogy itt van a hivatalban, hogy
mindenki őt hívja, tőle kér tanácsot. Binét
igazgató meg se tud mozdulni nélküle. Piri
minden harmadnap zokogva keresi a kasszahiányt, hol két pengőt, hol kétszázat és míg
Vilma meg nem találja, állandóan a Dunát
emlegeti.
ö tárgyal a felekkel, naponta jönnek ügyvédek, gyárosok, keresk^d k. Tyüh, mennyi
alkalma lenne szórakozni, t ortölni, kedves
toalettcikkeket kapni ajándékba, ugy, hogy
még az ajándékozó legyen hálás, amiért adhatta.
De Vilma olyan nyugodt, olyan halálosan
nyugodt, ha férfi van a közelében. Ez a lemez lejárt, ha ki nem kapcsolják, csak üresen
forog tovább, nyikorog. Még szerencse, hogy
ki lehet kapcsolni.
Nusi és Piri tűzbe mennének érte. Helyes
lány mind a kettő, Nusi csupa kicsattanó kacagás, könnyű jóság, Piri meg egyenesen intelligens a nagy tudatlanságában. Minden érdekli és mert sose tanult semmit, nem fáradt
ki az esze. Ő maga legalább igy magyarázza
hihetetlenül gyors felfogását. Boldogok, ha
Vilma mesél nekik könyvről, képről, ismeretlen városokról. A saját életüket dugdossák
előle és ez Vilmának is kellemesebb.
Elkap néha egy-egy szót a beszélgetésükből, amit nem neki szántak. Mindent tud és
mindent megért, nem csodálkozik semmin,
de nem is kíváncsi a titkaira.
De voltaképpen rosszul Ítélik meg Vilmát,
belsőleg sokkal teljesebb, mint ők hiszik.
Nem olyan tudatlan és nem olyan prüd. Ha
rászorulnának, foglalkozna a szexuális problémákkal is, mint ahogy egy kelést, vagy fekélyt is kezelne szükség esetén. De igen nagy
áldozattal, talán a munkabírása, nyugalma,
egészsége árán.
És éppen ezért elfogadja szeretet-adóba a
kislányok tartózkodását.
— Vilma, ugy szeretnénk egy hétre Olaszországba menni, a turista egyesülettel — öszszevissza százötven pengő. Inkább egy ruhát
se csináltatok a nyáron és te jössz velünk. Te
értesz a képekhez, szobrokhoz, házakhoz,
sokkal többet látunk, ha velünk vagy.
— Ugyan Pirikém, unalmas partner vagyok én, ki tudja, milyen szép kalandoktól
fosztanálak meg.
— N e beszélj Vilma — tiltakozik hevesen
A kis Nusi — sőt te inkább odavonzod őket.
A z olaszok biztosan a klasszikus szépséget
kedvelik, aztán, ha te nem tudsz mit kezdeni
velük, ottmaradnak nekünk.
— Igaza van, mindenképen csak jó, ha ott
vagy, igérd meg, hogy benevezel. Imádom
azt a szép, érdekes, okos angyal fejedet. Ha
férfi lennék, rá se köpnék az ilven kis Pirikre, Nusikra.;:
És Vilma mesél nekik a Colosseumról,
meg a legömbölyített, puha vörös dombokról kinn a Campagnán, a kis temetőről, ahol
ciprusok őrzik a halottakat sírkő helyett és
márvány sirtáblákkal van kövezve a föld. Mesél, mint anya a gyerekeinek. De a két lány
vernét, hangját, nyaka bánatos vonalát csodálja, az érintetlen, tiszta nyugalmát. A z ő
életük nyugtalanság, hajsza, illúziórombolás
és ez nem esik mindig jól.
Vilma ritkán álmodott összefüggően, jobban mondva sose emlékezett az álmaira, csak
képfoszlányok maradtak benne. Tornyok —
felhőkarcolók — lassan csúszó, végtelen láncok
de ezeket nem is próbálta magyarázni.
Most, hogy Olaszországról mesélt kis barátnőinek, egész furcsa álma volt, nem sikerült
elfelejteni reggelre.
Mintha vonaton ült volna és a vonat fölfelé lebegrett egy óriás felhőkarcoló teteje felé. Köröskörül siksáe volt, apró 'házak, ezüs-
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lös folyószalagok, a felhőkarcoló egész magában állt sok száz emeletével. Mikor a vonat fölért, ő leereszkedett a tetőre súlytalanul, mint a madár és mellette állt egy feketeszemű fiu. Ő azt mondta: most csókolj meg,
itt nem lát senki. Ebben a pillanatban megingott az óriás torony és dőlni kezdett, ők
pedig zuhantak vele együtt lefelé.
Persze felébredt és csak aztán jutott rá,
hogy a fiu a gardonei zongoristához hasonlított, de a szája — a félignyitott gyerekszája
Gyurié volt.
Pár percig feküdt lehunyt szemmel, a keze
őrülten remegett. Ejnye, meg kéne mutatni
egy orvosnak. Rokkant leszek harmincéves
koromra. Dolgozni se tudok majd.
Jucinak sokat kell sportolni, hőemelkedése
hálistennek nincs egy év óta, de tul sokat
táncol, éjszakázik, ahelyett, hogy inkább úszna, tenniszezne. Veszek neki egy rekettet, talán akkor megjön a kedve. Legalább ő éljen
egészségesen, ha már én nem tehetem.
(Folyt. köv.)

Filléres
tanulmány utazás
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 a Délmagyarország kiadóhivatalában.
Utazásvezető : M E Z Ö F I

Apróhirdetések
ADÁS-VÉTEL

[»rumi

Házal

Bútorozott
siobít

legkönnyebben

LAKÁSI
gyorsan és iól kiad
ületőlop talál, ha felad egy apróhirdetést

Zürichi dcvizazárlat. Páris 20205, London 15.125
Newyork 302.25, Brüsszel 71.875, Milánó 26.28, Madrid 41.875, Amszterdam 207.50, Berlin 120.50, Bécs
silling 57.25, Prága 12.755, Varsó

57.90,

Belgrád

7.00, Athén 2.92, Bukarest 3.05.
A Magyar Nemzeti Bank hivatalos rfolyamai;
Angol font 16 90—17.30, dán kor. 75.25—76.05, belga
frank 79.10—79.80, cseh korona 14.02—14.20, svéd
korona 86.75—87.65, dollár 335.60—339.60, kanadai
dollár 339.00-349.00, dinár 7.80—8.30, francia frank
22.30—22.50, hollandi forint 231 00-233.0o, lengyel
zloty 64.75-65.35, leu 3.42-3.46, leva 4.00-4.15,
líra 29.90—30.25. német márka 136.00—137.60, norvég korona 84.55—85.45, osztrák schilling 80.00—
80.70, svájci frank 110.70—111.65.
Budapesti terménytőzsde hivatalos árfolyamjelentésp. Buz.a tiszai 77 kg-os 16.20—16.40, 78 kg-os
16.35—16.55. 79 kg-os 16.50—16.70, 80 kg-os 16.60—
10.80; felsötiszai 77 kg-os 15.75—15.95, 78 kg-os
15.90-16.10, 79 kg-os 16.05—16.25, 80 kg-os 16.1516.30. dunatiszai, fehérmegyei, pestvidéki, dunántuli
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 15.95-16.10. Pestvidéki rozs 11.85—11 95. egyéb 12.00—12.30. sörárpa
I 16.00—17.25, takarmányárpa I. 13.20—13.50, zab
I 11.85-12.10, tengeri tiszántúli 11.20-11.30.
Csikágói terménytőzsde zárlat.
Buza
tartott.
Szept. 105.75—ötnyolcad (105—104 hétnyolcad), decemberre 106 hétnyolcad—háromnegyed (106—106
egynyoload), máj. 107.5—háromnyolcad
(107—107
egynyolcad). Tengeri lanyhuló. Szept. 78 hétnyolcad (79.25), dec. 80.25 (80.75), máj. 82 egynyoícad
(83.25). Zab tartott, szept. 53.75 (55), dec. 54 háromnyolcad (53.75), máj. 54.75 (54 háromnyolcad).
Rozs alig tartott. Szept. 85.25 (85.75), dec. 87 ötnyolcad (91 egynyolcad), máj. 90.5 (—).
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MEhdlynöl.

Eradi u. 4 .

ibejá
emeleti bútorozott szoba villannyal
diákoknak kiadó. Tud. U j tér
1, tejcsarnok.
Lépcsőházi
bejárattal
bútorozott szoba azonnal kiadó. Polgár u. 22,
I. em.
Két ágyas csinosan bútorozott szoba egy vagy
két személy részére —
azonnal kiadó. Kossuth
L. sugárút 10, I. em. 3.

Ellélás
Jelesen érett
elsőéves
orvosnövendék
keres
teljes ellátást olyan helyen, hol 1—2
diákot
ennek fejében taníthatna. Német, angol, latin
nyelvben elsőrangú, valamint hegedülni is jól
tud. Cim:
I f j . Erdős
Miklós Békéscsaba, —
Horthy Miklós ucca 19.
Két főiskolás vagy középiskolás különszobáiban ellátásra keresztén,
uricsaládhoz felvétetik.
Cim: Arany János ucca
14, I. em.

Lakás - Üzlet
Egy tiszta kétszobás és
egy egyszobás lakás kiadó. Teleki u. 17.

Foglalkozás
Középkorú j ó bizonyitvájnvokjkal
rendelkező
mindenes bejárónő, aki
kóser háztartás
vezetését vállalja, jelentkezzen azonnali belépésre
Cserzy Mihály ucca 4.
sz. alatt.

7

el-

wfeet,

Bútorozott szoba kapualatti
különbejárattal,
esetleg 2 személynek is
azonnal kiadó. Attilaucca 3.
Budapesti értéktőzsde z á r l a t
Az értéktőzsde
szilárd irányzata a közönség megbízásai, továbbá
a spekuláció véleményes vásárlásaitól támogatva,
ma is folytatódott. Főleg a Kőszén, Bauxit, Magyar
Cukor részvények állottak a z érdeklődés középpontjában. A többi értékek is újból említésre méltó árnyereségre tettek szert. A magas árfolyamok
természetszerűleg sok értékből, de különösen a tegnap favorizált papírokból nyereségbiztositási célzattal árut hoztak a piacra és ennek tulajdonitható, hogy az árnyereségek a tőzsdéid« második felében mérséklődtek. A forgalom élénk volt Az
irányzat zárlatkor is barátságos. Magyar Nemzeti
Bank 131.5, Kőszén 242, Ganz 12.8, Izzó 163, Szegedi kenderfonó 13.5.
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apróhirdetései k««öU
Használt iskolák invve'«
féláron kaphatók. Iskolákból kiesett tankönyveket is vásárlók. Pengős regényt színes re*
génytárt, iskolai
zenei
müveket,
szótárakat,
egyes kötet
könyveket
¿s könyvtárakat veszek
Hungária Antiquarium,
Batthyányi ucca 2. 143
^gy u j
érd:
l áá
b o r ucca 7b sz.
•rd: T
az irodában.
180 drb majdnem
uj
tonetszék, kisebb
tételekben is olcsón eladó.
Nógrády órásüzlet, Mik
•száth K. u. 3.
Keresek u j zsinagógában női ülést 1 vagy 2
sorban. „Tíz Pengőt fizetek" jeligére kérem a
kiadóhivatalba.
Eladó sürgősen elköltő
zés miatt fodrászüzlet
a
Belvárosban. Tud.
Becsey, Püspök u. 7.
Női és féríiülés a f ő templomban átadó 20
pengőért. Telefon 13-59.

PBi^SSti^lMiiüijíi^^i
Két vidéki úrinő két
szegedi úrral
szeretne
megismerkedni
szórakozás céljából. Levelet
„Fontos
pontos cim
32—33" jeligére kérnek.

KÜLÖNFÉLEK

Tanultunk

angolul, németül, franciául a Benedict-iskolában. Szegedi liók: Dugonics-tér 11. A beiratkozások
folyamatban
vannak. A tanfolyamok
kezdete
hétfőn,
szeptember 10-én.
^asznál! Iskoia'itSnyvük

féláron k^ph'itók éscse
rélhetők, úgyszintén ve.
Faszén eladására füszek
iskolakönyveket
szerüzletekben jól be- elemi, polgári, réálgimvezetett
jutaléküigynönáziumit a legmagasabb
köket keresek. Kalmárárban. Grünwald könyv
fatelep, Kossuth L. su- kereskedés, Horthy Mik
gárut 70.
iós ucca 2.
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