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A szovjet
a Népszövetség tagja

Jöjj e! Szentlélek' úristen s amikor malasztot bocsátasz az ifjúság azon részére, amelynek meg van engedve, hogy tanulhasson,
légy elnéző a nehézfejüekkel szemben, mert
valahogyan csak átvergődnek ők is az iskola
A Tanács egyhangú szavazással felvette Oroszországol
tölgyfapadjain s természetadta élelmességgel
a Népszövetség tagjai sorába
megalapozzék karrierjüket a közéletben, nem
ugy, mint sok sültgalambleső, aki a könyvekMagyar javaslat a kisebbségi kérdés tárgyalásáról
től sose jut el a vasalt nadrág tudományáig:
Azonfelül kérünk, árasszál el bennünket vérGenf, szeptember 10. B e n e s cseh külügyminiszter kapott. így őt választották meg a közzivatarokban
kerékbetörötteket,
értelemgyűlés elnökévé.
mel, tanáccsal; főleg ötlettel, hogy abszolút niszter, mint a Népszövetség tanácsának elnöAz uj elnök
fizetési kizsigereltetésünk idején, amikor a ke, ideiglnes közgyűlési elnöki minőségében
hétfőn délelőtt megnyitotta a Népszövetség köszönetet mondott a megtiszteltetésért, mely
kereskedelemben is csak akkor van forgalom,
közgyűlésének ülésszakát.
elsősorban hazáját éri. Indítványozta, hogy a
ha a boltos szédülten forog maga körül, honközgyűlés alakítsa meg bizottságait. A leszere—
A
világ
olyan
nagy
válságon
megy
jelennan teremtsük elő a beiratkozásra, a tandíjra
lési bizottság, mint a múltban, most sem alakúit
való valutát, nem kevésbé ama kincseket, leg keresztül — mondotta Benes —, amilyet meg.
alig ismer a világtörténelem. A bizonytalanság
amik fedezik a tankönyvek árát?
állandó. A bizonytalanság két forrásból szárA Népszövetség tanácsa este
Te örökkön való vagy és láttál mindent, mazik, egyfelől az adott tényekből, másfelől bizárt ülést
ami a világ teremtése óta adódott, ismerted zonyos beteges légkörből.
tartott, a szovjetnek a Népszövetségbe való felmár ama pogányokat, akiket ma ókori klasszi— A Népszövetség mult évi tevékenységének vétele tárgyában. Az a hir szivárgott ki, elvben
kusok nevén ismer a profán tömeg s bizo- mérlege aktív és passzív tételt mutat fel.
kimondották, hogy a szovjetnek állandó tanács-,
nyára tudod, hogy ők nem ismerték a tandij
tagság fog járni.
A passzív rovatba
súlyos intézményét, amely bár csekklapokon
Később kiadott jelentés szerint a Tanács este
és részletekben, de feltétlenül befizetendő lehet sorolni a leszerelési értekezlet jelenlegi tartott zárt ülésén egyhangúlag (Portugália és
egy másik közintézménynél. A pogányok helyzetét. Véleményem szerint a Népszövetsé- Argentína nem szavazott) ugy határozott, hogy
nem lehettek még a te hiveid, mert sokkal gét méltánytalanul okolják az értekezlet eredSzovjetoroszországot fel kell venni a NépszöJ
vétség tagjai közé és állandó tanácstagságot
később érkeztél el hozzájuk, viszont aligha ménytelenségéért. A passzív rovatba tartozik a
kell neki adni.
voltak művészetben, műveltségben elmara- két nagy hatalomnak, Németországnak és Jadottak, hiszen tiszteletedre az ő nyelvükön pánnak kilépése a Népszövetségből. A Népszöszállanak ma is a magasba a zsolozsmák s vetség rovására irják továbbá a londoni leszeM m w javaslatok
relési értekezlet csőd jét is.
ezen a nyelven fejtegetik földi szolgáid, az
a kisebbségek ügyéről
— Ezzel azonban
igen
tiszteletreméltó
többféle
szerzetes
A délutáni ülésen az elnök bejelentette, Kogy
Atyák, a példátlan szépségeket, amik törtéaktívái is vannak
a magyar kiküldöttől levelet kapott.
netírásban, költészetben alapvetői lettek min— Á Nemzetek Szövetsége tevékenységéről
a Népszövetségnek. így aktiv tételnek lehet teden rendű műveltségnek.
kinteni, az Egyesült-Államoknak a Népszövet- beszámoló jelentésnek azt a részét — mondja a
Jámbor szolgád, e sorok rabszolgaságból séggel való együttműködés iránti készségét.
javaslat —, amely a kisebbségi kérdéssel fogsoha fel nem szabaduló róvogatója, ebben a
lalkozik, a megelőző évek folyamán követett
Benes vázolta ezután annak a körülménynek
gyakorlatnak megfelelően juttassák a 6. bizottpillanatban képtelen megmondani, volt-e tandij akkoriban is, mikor az iskolát a szabad a fontosságát, hogy Szovjetoroszország be óhajt ság elé. Kérem ezt a javaslatot valamennyi kilépni a Népszövetségbe. Jól lehet, vannak nem- küldöttel közölni és a közgyűlés elé terjeszteni
természetben tartották s mosolygó pogány
zetek, amelyek elvi okokból ellenzik ezt a beistenek tekintgettek világias szemmel a tudo- lépést, véleménye szerint ezeknek nincs iga- szíveskedjék.
A Népszövetség közgyűlése hivatalosan lajmányszomjas uj generációra. Egy kicsit el- zuk.
stromozni fogja Magyarország határozati javasfeledtem, kiment a fejemből az utolsó husz
latát, amely ázt kívánja, hogy a politikai biEzután indítványozta, hogy válasszák meg a
évben, ne csodáld, hogy kiszorította a sok közgyűlés elnökét. Leadtak összesen 52 szava- zottság — mint minden évben —, most is fogminden. Annyit azonban körülbelül sejtek, zatot és e közül 49-et Sandler svéd külügymi- lalkozzék a kisebbségek ügyével.
hogy napjainkban nem Rotschild, meg a sokféle Speyer unszolná a nemzetekre a kölcsönöket, sokkal inkább a derék Horatius, ha a
démiai kiadványok tiszteletdíja, ahol centi- nárokat, majd megmondanák, — mint ahogy
szerzői jog nem volna olyan tökéletlen, hogy
méterrel mérik az elismerés anyagi részét. bizalmasan nekünk is el szokták árulni, —
írói honorárium csak ötven évig jár az agy- De sokallani vagyok kénytelen a többi tételt hogy a fele tankönyv is sok és felesleges s
munkás halála után a hátramaradottaknak. is, mikor végigszaladok az árjegyzékeken és amit megyhagynak, annak is nyugodtan ki
Nem tudom, hogy a tehetséges költő, akinek
sürün emlegetem Jézust, nemkülönben Má- lehet tépni a felét, ha nem a kétharmadát.
száz és száz szállóigéjét használják ma is riát, — elnyomva magamban a pogányság Csakhogy akkor nem lehetne az első gimnáolyanok, akiknek fogalmuk sincs róla, hogy felé hajló s nyelvtanilag is került erősebb in- ziumban használt „Német
nyelviskoládért
kiből „merítenek," mondom, nem tudom, dulatszókat:
(pardon, a nyelvtankönyv más, az még kümennyit kapott összegyűjtött költeményeiHosszú esztendők óta folyik e körül a lön van,) 5 pengő 9 8 fillért kérni, az algebráért. Ám mennyi jutalékban részesedne ma,
harc, a keserű méltatlankodás, időnkint hal- kért, geometriákért 6.18-at, 7.42-őt és 8.70amikor iskolai tankönyvül használt szemellani is némi megnyugtató igéket, de az ered- et, az ötödikes növénytanért 6.18-at, a „Mavényeiért 6 pengő 18 fillért fizet a nyolcadimény a könyvek árának rohamos emelkedé- gyar Flóra Kishatározója" című misztikusan
kig felvergődött diák? Istenem, mennyi lehet
sében csucsosodik ki. Jól van, elhiszem, hogy hangzó micsodáért 5 pengő 9 8 fillért, az Uiaaz értéke a teljes Horatiusnak, ha ilyen tendrága a nyomda, meg a papir, de amikor sért (Homerost épp ugy kinullázván a szerzői
gernyi pénzt érnek csupán a szemelvények?
sokezer példányban jelenik meg olyan könyv, részesedésből, akárcsak Horatiust) 5 pengő
Azt mondod, naiv vagyok? Lehetséges, de aminek az elhelyezése biztos, hiszen muszáj 56 fillért, hat pengőnél többet egy történeakkor is te vertél meg ezzel az adottsággal. megvenni, különben hazaküldik a gyereket lemkönyvért, 7.21-et a harmadik leányliceuÉn szeretek hinni egész az abszurdumig, de az iskolából, — miért nehezedik az emberi- mi mennyiségtanért, 4.43-at a „Társadalmi
miért kelljen elhinnem azt is, hogy nem a ségnek egyik része ekkora kegyetlenséggel a
alapismere!ek"-ért a női felsőkereskedelmil.ü'.tő, hanem a versek kiszemelgetője, a másikra? Csak a temetkezéseknél lehet ha- ben, ahol ehhez a tudományhoz gyakorlatilag
künyv bevezetésének irója s maga az a fá- sonlót tapasztalni, mert ott az üzleti élénkség olcsóbban is hozzájutnak.
radtság az értékesebb, amellyel a könyvet kö- azt szuggerálja, hogy gyászában az ember
Csak futtában való szemelvényeket adunk,
telezővé tették az iskolában? Engedd meg, nem alkuszik.
mert hasábokat lehetne megtölteni ezekkel a
hogy naiv maradjak és sokalljam a szemelvéEbben az ankettektől tehetetlenségre kár- hajborzoló adatokkal, igy is tüneményes kinyekért a 6 pengő 18 fillért, ami önmagában hoztatott országban miért nem hivják egy- találás, hogy a gimnázium első osztályában
is klasszikus ármegállapítás, akárcsak az aka- szer össze a legöregebb, legtapasztaltabb ta- 3 0 pengőn felüli összesbe kerülnek a tan-
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könyvek, a harmadikban 52-Ke, az ötödikben
66-ba, ellenben a 80-at verik az érettségi
küszöbén. A főreálban már az ötödik osztály
kerül 8 6 pengőbe, a piaristáknál 80-nál többe a hetedik. Valamivel olcsóbb a leánygimnázium könyvkötege, meg a polgárié, de a
női felsőkereskedelmi első évfolyamában is
kiadnak 6 2 pengő körüli összeget s 68-at a
negyedikben. Csupa szerencse, h o g y az elemi negyedik osztálya könyveit csak tizért
.vesztegetik.
Talán nem is volna az egész olyap végzetszerű, ha a könyvek hosszabb ideig maradnának forgalomban, de ugy vagyunk ezzel is,
mint valamikor (?) Szegeden a közmunkákkal. Előbb kiaszfaltoztak e g y - e g y
területet,
aztán hamarosan felszedték az aszfaltot, hogy

rendbehozzák az alatta levő csatornát: Nini,
kihagytam egy pontosvesszőt! —
mondja
Tankönyvíró s erre ujabb, bővített kiadást
bocsát ki, aminthogy a szemérmetlenül drága
olvasókönyvek összetákolói, akik egyetlen
betűt nem adnak hozzá a magukéból, felfedezik, hogy a sógor, vagy a tanfelügyelő ur is
írt egy rossz verset, nosza hamar bele az uj
kiadásba.
Veni sancte idején, mikor az őszies verőfényben a legöregebb, fásulttá vált lelket
is megragadja a diákkor emléke, — ennek a
sok fizikai és pszichikai tehernek elviseléséhez kérjük a Szentlélek segítségét, hogy a vigyorgó konjunkturás faunok bűvköréből kiszabadulhassunk.

Gyújtogatás okozta
a „Morro Castle" katasztrófáját ?
193 áldozat a lángok kőzött — Hétfőn ujabb robbanás kettészelte
az óceánjáró roncsait — Súlyos vádak a vizsgálat során
Newvork, szeptember lö. Borzalmas hajókatasztrófa tőrtént szombatra virradó éjszaka az
uiskóciai partvidéken. Egy 11.000 tonnás amerikai luxusgőzös, a „Morro Castle", amelyen
558 kiránduló volt és 240 főből álló személyzet, a
lángok martaléka lett. A szerencsétlenség következtében
193 emberélet
pusztult el. A tüz okát még nem sikerült pontosan megállapítani. A hajó egyik mérnöke azt
állítja, hogy gyújtogatás történt. Ezt a tényt
bizonyítja, hogy a lángok mindenütt egyszerre
csaptak fel. Szombatra virradóra nagy mulatság volt a hajón és az utasok nagyrésze ittas
volt. Lehet, hogy valaki vigyázatlanságból valami gyúlékony anyagra dobta cigarettáját.
Az amerikai sajtó gyávasággal vádolja a hajó legénységét, amely csak a sa ját bőre megmentésére gondolt, nem törődve az utasokkaL
Hétfőn délelőtt nagy robbanás rázta meg a
Morro Castle roncsait. A robbanás ereje a kö-

zepén kettészelte a hajót. Nemsokkal később
ujabb robbanás volt a hátsó kéményen keresztül.
Ez alatt Hoower hajózási felügyelő gyanútól
izzó légkörben megkezdte a vizsgálatot a katasztrófa okairól. Az amerikai lapok gyujtogatásra és merényletre gondolnak. Azt állítják,
hogy a havannai sztrájkoló munkások fellázították a legénységet, hogy bosszút álljanak a
sztrájk során elesett munkástársaikért. A vizsgálat kiterjed a következő kérdésekre:
— Miért terjedt a tüz oly gyorsan? Miért
mondtak csütörtököt a tüzoltókészülékek? Miért volt a víznyomás alacsony? Miért bocsá jtottak le a 12 mentőcsónakból csík 8-at? és miért
főleg a legénység tagjai hel>czkedtek el bennük?
Warms kapitány kihallgatásán hangoztatta,
hogv felfogása szerint a Morro Castle szerencsétlenségét gyújtogatás okozta. Felfogását arra
alapítja, hogy előző utján is történt gyújtogatás.

Népszövetségi jelentés
Magyarország pénzügyi helyzetéről
„ 4 javulás tovább folytatódik, de a betétforgalom stagnál
és a valutaállomány csökkeni"
Budapest, szeptember 10. A" Nemzetek Szövetsége titkársága közzétette a pénzügyi bizottság által Magyarországra vonatkozólag a tanács elé terjesztett jelentését. A jelentés a következő:

Magyarország jelenlegi Helyzetében komoly
gondot okoznak, a Nemzeti Banknak teljesen
szabad rendelkezésére álló idegen fizetési eszközökkel való ellátás«, amelv szükséges bizo-

1. Az állam pénzügyi helyzetében az 1933.
év nyara óta észlelt javulás tovább folvtatódik. Az 1934. junius 30-án végződő pénzügyi
költségvetési hiánya, beleértve az állami üzemek hiányát is, 38 millió pengő volt a mult évi
88 millióval szemben. Az állami üzemek, bár
súlyos terhet róttak a költségvetésre, ezúttal
képesek voltak adósságaikat csökkenteni és fokoztt mértékben teljesíteni az állammal szemben fennálló adóu és illetékkötelezettségeiket. Az
1034. julius elsejével kezdődő pénzügyi év első
két hónapjának ideiglenes eredményéi ugyanezt az irányzatot mutatják ki. A magyar kormány régóta tervezett intézkedéseket valósított
meg. hogy hatályossá tegye » " öTÍkormánvzatok költségvetéseinek konnánvhalósági ellenőrzését.
2. Előző jelentésében a pénzügyi bizottság
rámutatott az ország általános gazdasági helyzetében mutatkozó javulásra valló különböző
jelenségekre. Az 1933. évnek kivételesen jó búzatermése kétségkívül hozzájárult ehhez a javuláshoz, amely ipari termelésben mutatkozott. Az idevágó adatok az 1934. év első felében számottevő fellendülésről tanúskodnak. Az
ipari munkanélküliség is csökkent. Ugyanakkor azonhan rá kell mutatni a kevésbé előnyös
jelenségekre is, a takarék-, a betét, és folyószámla stagnálására és tőzsdei index esésérc.
3. Azoknak a kérdéseknek egyike, amelyek

Néhány sláger iskolacikk

1934 szeptember U .
nyos nélkülözhetetlen nyersanyagok beszerzésere, az állam külföldi kiadásaira és a külföldi
•adósságszolgálatnak transferálási részéi«. A kivitelből befolyt és végleg a Nemzeti Bank rendelkezésére került idegen pénzek ősszegéből a
külföldi fizetésre szabadon felhasználható fizetési eszkőzök aránya 47 százalékról 35 százalékra esett. Az 1934. év első 7 hónapjában a kivitel többlete valamivel csekélyebb volt, mint az
1933. év ugvanezen időszakában. Az emelkedő
irányzat jobban érvényesült a behozatalban,
mint a kivitelben és az arányok összevetése azt
mutatja, hogy ez az irányzat csak erősbödött
az utolsó hónapokban, ami természetesen egyik
oka annak, hogy a Nemzeti Bank által beszerzett és külföldi fizetésekre rendelkezésre álló
egyenleg csökkent

Soloos
vásott Katasztrófa
Zsombolyán
(Budapesti
tudósítónk
telefonjelentése.)
Zsombolyáról jelentik: Ma éjszaka Zsombolyán
súlyos vasúti katasztrófa történt. Eddig még ismeretlen okból egy személyvonat összeütközött egy tehervonattal. A roncsok közül eddig
10 halottat és száznál több sebesültet emeltek ki.

Kolos Margit
öngyilkossága
Budapest, szeptember 10. Kolos Margit fiatod
színésznő luminállal megmérgezte magát a budai Esplanade szállóban. Mire megtalálták, már
nem lehetett rajta segíteni.
Kolos Margit három év előtt Szegeden kezdte
pályáját; a szegedi színházban több kisebb szerepben szép sikert aratott. A fiatal színésznő
Szegedről Budapestre került a
Bethlen-téri
Színházba. Egyizben már öngyilkosságot kísérelt meg, amikor édesanyja meghalt, de akkor
sikerült megmenteni. A Bethlen-téri Színpadon
350-szer játszotta a Timosa cimü darab főszerepét. de karrierje megszakadt. Legutóbb Bródy Sándor „Lyon Lea" cimü darabjának címszerepére készült, de a színház másra bízta a
szerepet. Ez nagyon elkeserítette. Haiottaságya
mellett feküdt a Lyon Lea szerepkönyve. A fiatal színésznő öngyilkossága nagy részvétel kel->
tett.

Hathőnaoi börtönre
ítéltek env szegedi
vendénlSst

( A Délmagvarország munkatársától.) & r e n i c s á n Gábor szegedi vendéglőst ezév tavaszán feljelentette a rendőrségen lakásadója,
Reálgimnáziumi, v. főreál, v. piarista
C s i k ó s József kőművesmester. A feljelengimnáziumi bársony diáksapka
P 3.48
tésnek egy viharos költözködés volt az előzméMadách-uccai polg. iskolai diáksapka —.98
nye. Szenicsán albérletben lakott Csikósnál.
14 drb 6 lapos elemi iskolai füzet
—.24
Április elsején ki akart költözni a _ lakásból,
5 drb iskolai notesz
—-24
volt azonban 42 nengő lakbérhátraléka, amit
2 drb 72 lapos pepitafedelü fűz"'
—.24
Csikós követelt. Mivel a pénzét nem kapta meg,
1 üveg antracén irótinta
—10
a napszámosokkal, akik a költöztetést végezKihuzós mintás tolltartó
—14
ték, Szenicsán sezlonját letetette az udvaron
Palatábla 20x13 nagyság
—-32
azzal a megjegyzéssel, hogv azt a hátralék fe10 drb palavessző
—.16
jében visszatartja. A házigazda és a lakó köNegyedives rajztábla
—-88
zött emiatt veszekedés keletkezett. Szenicsán
Rajztábla tartó negyedives
—.78
veszekedés közben felkapott egy vasdorongott
25 drb füzetcimke
—-08
és azzal alaposan "'verte a házigazdát, aki a
5 iv kék könyvcsomagoló papir
—.24
vasdorongtól a karián és a vállán szenvedett
6 drb Benczúr gombfesték
—.24
sulvosabb sérüléseket. A vendéglős azután a
4 drb iskolai ecset l.es
—.24
sezlónját elvitte. A vendéglőst súlyos testi sérBőr iskolai aktatáska
.
P 3.98
tés bűntette és jogtalan elsajátítás miatt hétFejes vonalzó 53 cm
—.42
főn vonta felelősségre a szegedi törvényszéken
H a b e r m a n n Gusztáv törvényszéki tanácsKÉRJE MOST MEGJELENT ISKOLAI
elnök. mint egyesbiró. Szenicsán azzal védekeÁRJEGYZÉKÜNKET!
zett. hogv nem vasruddal bántalmazta a házigazdáját, hanem puszta ököllel, de azért, mert
támadóiig lépett fel ellene. A biróság a vendéglőst fi hónapi börtönre ítélte. Az elitéit az
SZEGED, CSEKONICS és KISS UCCA SAROK
4 Ítélet ellen fellebbezést jelentett he.
a sok ezer közül:

PÁRISI NAGY ÁRUHÁZ RT.
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Hetvenkét féle adót kezel
a városi adóhivatal
Dr. Hammer Fídél íb. tanácsnok a városok kongreszszusá~
nak megbízásából lervezeiei készített az adókezelés egyszerűsítésére
(A Délmagyarország munkatársától.) Régiebben foglalkoznak már az illetékesek a városi
adóhivatalok átszervezésének tervével, de mindeddig nem történt ebben a tekintetben semmi.
Most a városok kongresszusa indított széleskörű mozgalmat. Megalakították a városok országos kongresszusának adóügyi szakosztályát és
a tagoK bözé beválasztották dr- Hammer Fídél
tb. tanácsnokot is Szegedről. Ugy látszik a városok kongresszusa komolyan hozzákezdett ahhoz, hogy a városi adóhivatalok adminisztrációiát átszervezze, mert megbízta Hammer tanácsnokot. hogy dolgozzon ki javaslatot az ótszer
vezés keresztülvitelére és azt már a szeptemberi
értekezleten terjessze elő.
Hammer tanácsnok nagy körvonalaikban már
el is készítette a javaslatát, amelyről a következőket mondotta:
— A legtöbb helyen a városi adóhivatabk
semmi mással nem foglalkoznak, mint tisztán
az állami adók és az egyesitett kezelésbe utalt
adótartozások kezelésével. Jelenleg az a helyzet. hogy 72 adónemet kezel az adóhivatal.
ennyiféle adó van és így az adóhivatalok átszervezését az adók egyszerűsítésével kellene elkezdeni. Leghelyesebb volna, ha a 72 adónem st
összevonnák két, esetleg három adónemre. Eíveseiben teljesen leegyszerűsödne az adókezelés
és hasonlíthatatlanul könnyebb volna az adóhivatalok munkája. Tehát nem az adóhivatalok
adminisztrációját, hanem az adókat kellene egyszerűsíteni- Az átszervezésre vonatkozó javaslatomnak ez az alapgondolata.
— Fontosnak találom azt is, hogy az adópótlékokat megszüntessék, — mondotta Hammer
tanácsnok. Rengeteg bajunk van a különféle
adópótlékokkal, mondhatom sokkal több a dolgunk velük, .mint magával az adóval. Itt van például a házadó, amelyen felül még 155.25 százalék
pótlékot is ki kellett vetnünk. Ha a nagyobbára

törtszámu pótlékolás helyett egy összegben vethetnének ki az adót, ez a kezelési eljárásit nagymértékben megkönnyítené. Rengeteg munkát
adnak a rendkívüli intézkedések. Ma már a városi adóhivatalnak jóval több a rendkívüli mira
kája, mint a rendes— Nagy baj az is, hogy a különböző adókérdésekkel több hivatal foglalkozik. A városi adóhivatalok szervezetét csak akkor tudjuk helyesen elképzelni, ha minden közszolgáltatással
kapcsolatos kérdés egy hivatalban: a városi adó.
hivatalban összpontosul. A városi adóhivatal végezné mindeziekpak a kivetését, beszedését és
behajtását. A városi adóhivatalok egységes szervezetét kívánják egyesek előtérbe helyezni, még
pedig olyan fonmában, hogy minden néven nevezendő adótermészetü, illetve közszolgáltatásszerű kérdést a városi adóhivatalokban központosítanák. Ez elméletileg valójában a legcélszerűbb megoldásnak mutatkozik, de csak a kisebb
városokban lehetne megvalósítani. A nagyobb
városokban, amilyen Szeged is, az adók egységesítését a mostani kezelési rendszer mellett
lehetetlennek tartom. Volt egyidobén szó. arról
Sziegeden, hogy a forgalmi adóhivatalt a városi
adóhivatallal kellene egyesíteni, a pénzügyigazgatóság azonban ezt
kifejezetten megtiltotta.
— Az én véleményem szerint a sokrétű adókérdést kellene elsősorban egyszerűbb, összefoglaló bázisra hozmi és ezekután el leihet kezdeni a városi adóhivatalok átszervezését- Az átszervezéssel mindenesetre már nem lehet sokáig
várni, ez elsősorban fontos érdeke volna a városoknak, másirészt pedig az adózik is nagy hasznát látnák ennekArról értesülünk, hogy a városok kongresszusának adóügyi szakosztálya szeptember második felében tart értekezletet és ezen már konkrét
formában fognak tárgyaim a városi adóhivatalok átszervezéséről.

„A m a g p r mm nem csak a halottaknak,
bancm ai ¿töknek is beket,
nyugalmat akar npjtani"
Kegye!efes ünnepség keretében exhumálták és szállították el Szegedről az olasz hősi halottakat
Pálfy polgármester beszéde a hősök temetőjében
(A Délmagyarország munkatársától.) Hétfőn
exhumálták kegyeletes ünnepség keretében annak az ötvenkét olasz katonának a holttestét,
aki a háború alatt halt meg Szegeden, valamelyik szegedi
katonakórházban a háborúban
szerzett sérülése, vagy betegsége következtében.
A hősök temetőjében már jóelőre kijelölték
az olasz sírokat és hétfőn reggel 5 órakor, amikor megkezdődött az exhumálás munkája, fennakadás nélkül megkezdhették az akoió lebonyolítását. A megjelölt sírokat sorra felásták és
óvatosan kiemelték belőlük a csontokat, amelyeknek egyrésze hófehér volt, a másik része
pedig sötétbarna- A szakértők szerint azok a
csontok fehéredtek meg, amelyek vizjárásos talajban voltak, a száraz sírok csontjai barnák
maradtak. A sírokból kiemelt csontokat a nyitva hagyott sírgödör szélén gyűjtötték össze. Ez
a munka délelőtt 10 óráig tartott. Akkor érkezett meg a temetőbe Angelo Roma, a budapesti
olasz katonai attasé megbízottja, aki sorra vizsgálta az összes sirokat, majd intézkedésére a
csontokat kis vászonzsákokba és a zsákokat
60 centiméter hosszú és 40 centiméter magas
gyalult fehér deszkaládákba rakták- A ládák
fedelére piros ceruzával irták a hősi halott nevét és lajstromszámát.
Az olasz hősök exhumálás^hoz igen nagy közönség verődött össze, amely megilletődve figyelte a kegyeletes munkát. Megjelent az ünnepségen a város hatósása képviseletében, disz-

beöltözött huszárjával, dr- Pálfy József polgármester, a helyőrség tisztikarát tiszti küldöttség képviselte, az egyházat Raskó Sándor apát;
küldöttségileg képviseltették magukat a frontharcosok ós a vitézekTizenegy órakor a sírok mellől a hősi temető
szökőkutas kertjébe vitték át a kis koporsókat
és ott nagy sorban helyezték el az ötvenkét faládikót. A Szent László leventezenekar a Magyar Hiszekegyet játszotta el, majd megkezdődött a rövid egyházi szertartás. Zámbó Dezső
tábori esperes imát mondott, beszentdti az ex
humált olasz katonák földi maradványait, majd
rövid beszédet tartott.
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Az egyházi szertartás után a tiszti küldöttség vezetője helyezte el a helyőrség nemzeti
szinü szalaggal díszitett koszorúját a koporsókon, utána dr. Pálfy József polgármester lépett a koporsósorok elé és a következő beszéddel búcsúzott e' a szegedi temető hazainduló
olasz halottai tói:
— A halottak néma birodalma, a temető, a
béke és megbékélés, a nyugalom f zimboluma a
földkerekségen mindenütt, ahol megszűnnek
az ellentétek és ellenségeskedések... eltűnnek
határok és távolságok egyedek és nemzetek között- A katona, aki kötelességét teljesítve előbb
még állig felfegyverezve ellenségként állt szemben, a halál pillanatában emberré válik és testvérré magasztosul. Testvérré lettek az olasz katonák is, akiket magyar földre sodort a világháború forgószele és a dicsőség kertjében hősi
halált halt fiaink mellett találtak ideiglenes nyugvóhelyet. És most, amikor szentelt hamvaikat
haza kívánja a nemzeti kegyelet, a hősi halottaink ezredeinek arcéle előtt mondok bucsut a
távozóknak és a polgáir tiszteletadás teljes
mértékével teszem le hamvaikra Szeged sz.
kíT- város közönségének koszorúját azzal a gondolattal, hogy a magyar föld nemcsak a halottaknak. hanem az élőknek is békét, nyugalmat,
életet akar nyújtani.
A polgármester ezután elhelyezte a koporsókra a városi színekkel díszített hatalmas koszorúját.
A kegyeletes ünnepséget a leventezienekar fejezte be a Giovinezzá-vad és a magyar HimmiszszalAz ötvenkét fehér koporsót ezután az olasz
teherautóra rakták, amely nemsokára megindult rakományával — _ O j a s z o r s z á g _ f d é _ _ i _
a klLLAuo&B
m o JC í

Csaiái

Rendkívüli sikorro való tekintettől

a
keddre is tm»"onn*lt«k.

TCIÓadá-ok 5, 7. 9 óra.

n M a p s s t i műegyetem
10 féle diplomát ad
az uj szervezet szerint

Budapest, szeptember 10. A vallás- és közoktatásügyi miniszter most döntött a József ná^
dor műszaki és gazdaságtudományi egyetem^
végleges szervezetéről, beosztásáról, továbbá a2
egyetemi hallgatók létszámáról. Szily Kálmán,
az'egyetem kormánybiztosa ezzel kapcsolatban
a következőkben nyilatkozott.
— A jövő héten megválasztják a rektort és a
dékánokat, akiknek vezetésével a szervezet
szeptember 20-án kezdi meg működését.
Az
egvetemi tanévet a József nádor műegyetemen
október 8-án kezdik meg. A műegyetem 5 karból. illetve 10 osztályból áll és összesen 10 féle
diplomát ad. Az első a mérnöki és építészeti
kar, mérnöki és építészeti osztállyal. A hallgatók létszáma a mérnöki osztályon 45, az építészeti osztálvon 25. A második a gépész- és vegyészmérnöki kar két osztállyal. A gépészmérnöki osztály létszáma 90, a vegyészmérnöki osztálvé 20.
A harmadik kar a bánva., kohó- és erdőmér.
nökí, két osztállyal. A bánva- és kohó osztály
létszáma 40, az erdőmérnökié szintén 40. A negyedik a mezőgazdasági és állatorvosi kar kél
o'ztállval. A mezőgazdasági osztály létszáma
fiO. az állatorvosi 80. ötödik a köz«azdasá«i tudományi kar 2 osztállval. A közgazdasági és
kereskedelmi osztály létszáma 150, n közigazgatási osztálvé 50.
A bánva-, kohó- és erdőmérnöki kar továbbra is Sopronban marad. A többi kar Budapesten székel. Kiielentette az államtitkár, liojrv a
létszám felemeléséről csak az összes jelentkezések megállapítása után lehetne esetleg dönteni
víz, szappan, ecset nélkül a dr. Holczer-féle

—

» H E Z O L i T E - R A P I D «
gyorsborotva kréipmel.
Hogy .mindenki meggvőződést szerezhessen a
lemes borotválkozásáról, megbíztuk Szegeden
lemen u. 12. üzletében f. hó 12—13-án (szerda,
meg. Használja ki tehát ön is ezen alkalmat
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Dr. Holczer-féle H E Z O L I T E - R A P I D előnyős és kelP A L K O V I T S K A R O L Y fodrászmester urat, hogy Kecsütörtök) mindenkit teljesen díjtalanul borotváljon
és meg fog győződni arról, hogy a
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I egy tökéletes modern gyorsborotvakrém és nem szükséges többé a hosszas ecsetelés, meri egy perc
alatt kellemesen és gyorsan megborotválkozhatik. A H E Z O L I T E - R A P I D kapható eredeti csomagolásban és 24 filléres próbadobozokban minden szegedi szaküzletben és dr. Holczer vegyész szaküzletében Budapest, Teréz körút 8. A H E Z O L I T E - R A P I D gyors, olcsó és megbízható!
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iskolai fehérnemíiek, kötények, gyermek harisnyák pöiiák'Testvéreknél
öngyilkosságok,
szerencsétlenségek
a két nap rendőri krónikájában
( A Délmagvarország munkatársától.) Az elmúlt két ünnepnap gazdag volt rendőri eseménvekben. P i n t é r Imréné 22 éves. Szücs-ucca
14. szám alatt lakó asszony családi viszálykodások miatt ismeretlen méreggel
megmérgezte magát.
Az asszony állapota életveszélyes.
Polgár
István 26 eves Vasasszentpéter-uccai fakereskedő az ujszegedi ligetben 25 gram aszpirinnel
megmérgezte magát.
Az öngyilkossági kísérlet oka: betegség, rossz
anyagi viszonyok. — Az Alsóvárosi Feketeföldek 300 alatt
felakasztotta magát
T o k a i Sándor 64 éves napszámos, mire rátaláltak, halott volt. Az öngyilkosságot gyógyíthatatlan betegsége miatt követte el. — T ö r k ö l y István 48 eves él el mi szer kereskedő, hadirokkant, külső Csongrádi-sugárut 12. szám
alatti lakos
felakasztotta magát,
médiait. Tettének oka: súlyos anyagi Helyzete.
— K o v á c s Mária 20 éves sövényházai leány
napokkal ezelőtt öngyilkossági szándékkal marólúgot ivott. Vasárnapra virradó éjszakára a
közkórházban meghalt. — Felsőtanyán szombaton est« a kocsmázó legények
vére« verekedést
rögtön?ztek. E a j o s Sándor 22 éves legényt
S z a b ó Ferenc nevü harátja nyakon szúrta.
Lajost a klinikára vitték a mentők, Szabót a
rendőrség őrizetbe vette. — H a r m a t h Matild
2 éves kisteleki leányt
egy 16 fejberugfa.
Életveszélyes állapotban a szegedi kórházba
hozták a mentők. — G á b r i k György 11 hónapos gyermek szüleinek Hajnal-ucca 11. számú házában forró levessel
leforrázta magát.
X gyermekklinikán ápolják súlyos égési sebekkel. A szülők ellen gondatlanság miatt megindult az eljárás. — J u h á s z Dóra Lajos 43
éves cipészmester ittas állapotban
leesett kerékpárjáról
ós súlyos agvrázkódást szenvedett. A közkórháziban ápolják. — M e t z i r g Gyula 35 éves
menhelvi gondnok a szombati motorversenyen,
verseny közben
gépéről leesett
cs váll csonttörést szenvedett. A menlők a kórházba vitték. — U n d i Antal állásnélküli molnárfegód Mohácsról Szegedre jött munkát keresni. Munkát nem talált és efölött való elkeseredésében
homokkal megmérgezte magát
oly módon, hogy a Tisza parton megevett két
marokra való homokot. Állapota élctveszélves.
— A Feketesas-ucra és a Kigyó.ucca sarkán
súlyos autószerencsétlenség történt. B o d ó Tibor 24 éves kereskedő motorkerékpárjával
beleszaladt egy mezőherényi autóba,
melyet S ó t u s Béla soffőr vezetett. Bodó Tibor
lábát törte és sulvos belső sérüléseket szenvedett. Állapota sulvos. A rendőrség megállapította, hogy Bodónak nem volt motorvezetői igazolványa és szabálytalanul vette a fordulót, Sótus viszont a megengedettnél gyorsabban ha jtott. Ilyenformán a szerencsétlenségért mindketten felelősek.

Szobafestő
és m á z o l é s e g é d e k e t
felvesz

FESTŐIPARVÁLLALAT
Feketesas ucea 22, szám.

Részleges sztrájk

a szegedi festőiparban

(A Délmagyarország munkatársától.) Mini
emlékezetes, egy hónappal ezelőtt lépett életbe
a szegedi festőiparban a kollektív szerződés,
amelyet valamennyi munkaadó elfogadott. Azóta a fes/tőszakmában zavartalanul folyt a munka- Hétfőn reggel a Szegeái Fvstőiparvdtlalat
35 munkása sztrájkba lépett. ímert a munkaadó a
kollektív szerződés értelmében nem volt hajlandó
javítani a munkabéreken- A megállapodás szerbit ugyanis szeptember 3-tól két. illetve négyfilléres bérjavitds esedékes.

'A 35 festőmunkás sztrájkjáról lájer Dezső, a
szegedi szociáldemokrata párt titkára kijelentette, hogy a munkások ragaszkodnak a mindkét részről aláirt kollektiv szerződés betartásához és addig nem hajlandók megkezdeni
a
munkát miig a foérjavitást nem adják meg. A
többi helyen ezt mindenütt teljesítettékA munkabeszüntetés ügyéiben egyelőre nem
Indult meg semmiféle közvetítési akció, valószínű
azonban, hogy rövidesen sikerül békét teremteni.

Défmagyarország
l e g y iroda

Világszenzáció!

Belvárosi Moziban.

Jegy 2 pengőtől, valamint a 10 grandiózus koncert bérlete kedvezményes feltételekkel a D É L M A G Y A R O R S Z A G jegyirodában.

out. HUBERMANN
fi közigazgatási aktaforgalom
egynegyed része tanyai vonatkozású

Statisztika készül a tanyai közigazgatási kirendeltségek megszervezéséhez
(A Délmagyarország munkatársától.) A városi közigazgatás decentralizálása, illetve a közigazgatás tanyai kirendeltségeinek felállítása
ujabb lépéssel haladt előre. Mint ismeretes, évek
óta foglalkoznak a városházán, de különösen a
szegedi tanyavilágban ezzel a kérdéssel. A tanyaiaknak azt a követelését, hogy vigyék ki hozzájuk a közigazgatást, mert nagyon sokszor
megtörténik, hogy valami hatósági bizonyítványért, vagy a néhány pengős kihágási bírságért hatvan-hetven kilométert kell a tanyaiaknak
gyalogolniuk, mér régóta jogosnak mondják az
illetékesek, csak módot nem találtak eddig annak kielégítésére-

meg, mert eddig akár maífealevélre, akir szegénységi bizonyítványra volt szükségük, akár,
valaimi kihágást követtek el és idézőt kaptak a
kihágási bíróhoz, ott kellett hagyniuk tanyáit,
munkát és be kellett jönniük a városba, aani
legalább egy teljes munkanapjukat rabolta el
esetleg éppen a legnagyobb dologidőben.

Dr. Katona István tanácsnok, aki tanácsnoki állását juniusban nyerte eí, megválasztása után kidolgozta a tanyai közigazgatási kirendeltségek
felállításának
tervezetét és azt bemutatta dr- Pálfy József polgármesternek, aki ennek a kérdésnek a megoldását
szintén felvette polgármesteri programjába. A
polgármester Katona István tervezetét vélem 5nyezés végett a tiszti ügyészségnek adta ki,
amely jelentését most terjesztette a polgármester elé. Az ügyészség megállapítása szerint
Katona István tervezete minden tekintetben megfelelő és alkalmas a megvalósításra. Megállapítja
az ügyészség azt is. hogy a tanyai kirendeltségek felállítására valóban nagy és sürgős szükség van. csupán azt ajánlja, hogy a kirendeltségiek megszervezése és felállítása előtt az illetékes közigazgatási szervek állítsák össze a közigazgatási élet tanyai vonatkozású statisztikai
kimutatását. Ez a statisztika fogja megmutatni,
hogy a megszervezendő közigazgatási kirendeltségeknek milyen tisztviselő-létszámra lesz szükségük-

tási munkálatok előtt V a r g a

Az elsőfokú közigazgatási hatóság már összegyűjtötte a legfontosabb statisztikai adatokat,
amelyek igen érdekes képet nyújtanak a tanyaiak közigazgatási ügyforgalmáról. A kimutatás szerint az elsőfokú közigazgatási hatóság a
mult évben 44-000 aktát intézett el. Ebből az
óriási tömegből 3150 esik Felsőtanyára és 6712
Alsótanyára. A két tanyavilág tehát az egész
aktaforgalomnak a közel negyeárészében volt
közvetlenül érdekelt. Kiderült ezekből az adatokból az is, hogy a mult évben Felső tanyára
1500, Alsótanyára 3200 marhalevelet állítottak
ki, a városi kihágási bíróság 3025 ügyébői Felsötanyára 367. Alsótanyára pedig 623 esett.
Ezek a számok bizonyítják a legdöntőbben,
hogy a tanyai kirendeltségek felállítása esetén a tanyákon élő szegediek mennyi felesleges
úttól, idő- és pénzpocsékoldstól szabaáulnak

Okirathamisitási per
egy pengő miatt
(A Délmagyarország munkatársától.) Az araSándor vásárhelyi

gazda leszerződtetett kaszásnak két román katonaszökevényt: S z a b ó

Ferencet és C s i k ó s

Jér

nost és egy pengő foglalót adott nekik. Ezek azonban nem álltak idejére munkába, így Varga arról
értesítette őket, hogy nem reflektál a munkájukra

és adják vissza nekik az egy pengő foglalót, addig

a munkakönyvüket nem adja vissza. A két fiatalember ekkor olyan elismervényt hamisított, amelyből az tünt ki, hogy a gazdának visszafizették

az

egy pengőt és ennek alapján az iparhatóságnál kö-

vetelték a munkakönyvüket. A hamlsitá* azonban
kiderült. A két munkás hétfőn került magánokirathamisítás miatt a szegedi törvényszék elé. Előad-

ták, hogy az egy pengőt élelemre elköltötték, Így
azt visszafizetni nem tudták- D « keresni sem tud-

tak, mert a munkakönyvük ott volt a

gazdánál.

Kénytelenek voltak tehát egy elismervényt hámisitani, hogy ezáltal hozzájussanak a munkakönyv-

höz. Keresetükből megfizették volna a foglalót A
bíróság az enyhítő körülményekre való tekintettel
Szabót 14, Csikóst 8 napi fogházra Ítélte.

Hirdetmény
A Benedict-iskola első tanfolyamai Szegeden, Dugonics tér I I
alatt megkezdődtek. A z uj tanfomokra egyelőre naponta 9-től 21
óráig lehet beiratkozni.
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HANGOS KONCERT,
IZGALMAK ES
KITÖRÉSEK
A SZEGEDI KUTYÁK VERSENYÉN
Fülsiketítő lárma szólt a Vét ünnepnapon az
iparostanoneiskola udvarából, negyvenegy kutya
versenyt ugatott, hogy magára vonja az ebkiállitás
látogatóinak figyelmét. A « udvaron lálható volt a
közönsége» kuvasztól a nagyhercegi orosz agárig
mindenféle fajta, sőt mindenféle fajta díszpéldány,
csak a legdivatosabb fajok egyike, a baltafejü
drótízörü terrier hiányzott. Sokan nézték a legelőkelőbb modorú kutyát, % S y l v i a novü kis fellát« »paoielt. földig érő fülükkel, selyemszőre
mintha oodolálva volna. Sylvia az egyetlen volt,
moly nem ugatott
párkányán eiterülve, nem hederített szomszédaira. Back Bernit tulajdona. Nagy
közönsége volt B a r r y n a k , egy hatalmas bernáthegyinek é s T o m i u a k , a gyermekek kedvence,
a kis drótszőrü tacskó, F i t y f i r i t y .
Sok kedves jelenet játszódott le a kiállításon.
Egy Ismert kereskedő leánya második napon reggeltől estig ott őrködőtt a kis S l u k l , az elegáns
olasz agár mellett; leült a ketrec mellé és egy pillanatra sem távozott kedvencétől... Általában a
kutyák mint a szabadság hívei, erősen tiltakoztak fogságuk ellen. B i t a n g o t , az óriási angol
doggot, hat ember alig tudta vlsszagyömöszölni a
ketrecbe, ahol azután nyugodtan megmaradt, ha
gazdiját nem látta. Ha megpillantotta, fogaival
széttörte a ketrec keresztvasát és kitörni készült.
A kitörésben J o n n y buldogg volt a legügyesebb, melynek ketrecét dupla fallal látták el, v&apántokkal, körülcövekezve. Mindezen akadályokat
Jonny hatalmas agyaraival könnyen legyőzte, háromszor kitört Az okos eb bevárta az éjjel csendjét, amikor as ipolók alusanak. éjfélután kitört,
nyitott ablakon át beugrott egy udvari lakásba,
azon keresztül egy folyosóra, jnegmagyarázhatlan
módon a kapuból kiosonhatott és éjjel két órakor
— megjelent gazdája háza előtt, felzavarta a házmestert, aki hazabocsátotta. Miután otthon mindent
rendben talált, másnap Ismét ott volt a kiállításon • « i
Nagy izgalommal várták az ebek gazdái, ezek
rokonai é« barátai a zsftri döntését Drukkoló csoportok támadták és elkeseredetten vitatták a döntés lehetőségeit. Amikor kitűnt, hogy a „Talpa*"
««•fi magyar komondor kapta az egyesületi nagydijat, uagy ovációban részesítették a gyönyörű kutyát. Bárányi főispán aranyérmét ifj. R o h o n y i
Gyula nyerte szép puli kutyájával. A reálgimnázium! diák megtakarított filléreiből vette és nevelte a kutyát, nagyon készfiit kedveaee versenyére, Izgalmában az éjjelt átvirrasztotta és amikor
győzelméről értesültek, barátai sorban megölelték,
»őt «gy lelkes úrhölgy — meg is csókolta. Irigyelték tőla az érmet, a pulit és a csókot.

(te.)

Rozstolvaiokat
ítélt el a törvényszék
(A Dfimagyarország munkatársától.) A rendőrség a múlt hó közepéin elfogott egy háromtagú tolvajtársaságot: Kis Sándor, Majoros János és Engi Mihály szegedá napszámosok személyében. A három fiatal napszámos egyizbgn a
Mdrer-féle gabonaraktáir ablakán kifolyt, mintegy 60—70 kiló rozsot szsedte fel és adta el egy
gabonakereskedőnek. Egy másik alkalommal a
Back-malotnból loptak el másfélmázsa rozsot,
azt is eladták és a pénzen megosztoztak- Hétfőn kerültek a szegedi törvényszék elé. Azzal
védekeztek, hogy munkanélkül voltak és ez vitte
őket a bűnbe. A Márer-féle rozs az uccán volt
és ők abban a hiszemben vitték el, hogy az már
senkinek sem kell. A bíróság Kiss Sánáort három, Majoros és Engtt 4—4 hónapi fogházra
ítélte.

Beszámoló a halódik
szegedi Ipari vásár sikeréről
Megkezdik a jövő évi vá^ár előkészítéséi — Elöljáróság!
ülés az ipartestületben
(A Délmagyarország munkatársától) Kéthónapi nyári szünet után az iöartestület elöljárósága hétfőn délután ülést tartott- Az értekezlet
először a jelentéseket tárgyalta, majd az elnöki
előterjesztéseik során az október 1-én életbelénö
közszállitási szabályrendelet egyes intézkedéseit
vitatták meg. Elhatározta az elöljáróság, hogy
felterjesztésiben kéri a kereskedelmi minisztert,
hogy a megszervezett véleményező bizottságban
a szegedi iparosoknak is biztosítson helyet.
'A közmunkák
ügye is szóba került, jelentette az elnökség,
hogy felterjesztésben kérte a kereskedelmi minisztert. az államrendörségi cipőmunkákból
juttasson nagyobb rendelést a határmenti városok iparosságainak is. Jelenleg az a helyzet,
hogy a rendőri cdpőrendelést a fővárosi iparosok
kapjákVörös József beszámolt a gazdasági bizottság
működéséről- Bejelentette, hogy a fémipari szakosztály erőteljes akciót indított a külföldi gépáruk behozatala ellen. A magyar fémiparosok
nagyszerű munkája feleslegessé teszi a gépexportot.
Körmendy Mátyás ipartestületi elnök válaszolt a bejelentésre; a szövetkezeti gondolat kiformálását tartja szükségesnek, de megjegyezte, hogy az idő egyelőre erre nem alkalmasStefdndel Károly és Takács Béla felszólalása
után Vörös József a kecskeméti Hirös Héten
megtartott iparoskongresszusról számolt be. A
referádát az elöljáróság tudomásul vette.
Dr. Gyuris István ezután dr- Röth Dezső tbtanácsnokot köszöntötte, aki mint az iparhatóság
vezetője jelent meg az alőljárósági értekezleten.
Röth tanácsnok megköszönte az üdvözlést és
röviden vázolta programját- Kijelentette, ugy
fogja fel hivatását, hogy nem a rideg paragrafusok szerint kell intézkedni, hanem a gyakorlati
élet követelményeinek megfelelően. Biztosította
az iparosságot, hogy minden erejével az iparosok
javán munkálkodók.
'A vásárbizottság jelentését
Klein Ottó, a vásárbizottság ügyvezető elnöke ismertette.
— A hatodik szegedi ipari vásár — mondja a
jelentés —, ha anyagilag nem is felel meg a várakozásnak, a mult esztendei vásárnál sikerültebbnek mondható. Az átalakítási munkálatok kettő«
célt szolgáltak. Egyrészt a kiállítási terület bővitését, másrészt munkaalkalom teremtését. Itt
meg kell jegyeznünk, hogy a kiállítási csarnok
ideiglenes berendezése sokáig nem tartható fenn,
gondoskodni kell a kiállítás céljára megfelelő átalakításról, illetőleg építkezésről. A kiállításról
elmondhatjuk, hogy az eddigieknél sokkal nívósabb és reprezentatívebb volt
— Kötelességüket végezték azok az ipárostársaink is, akiket szaktanácsaiért bevontuk vásárrendező bizottsági munkánkba. De külön meg kell
örökítenünk vitéz D ó c z i Imre, K a r á c s o n y i
Sándor, K r i s k a Péter, S p i t z e r Sándor és
S z ö 11 ő s i Sándor nevét, mert fáradhatatlan ügybuzgalommal segítették sikerhez a hatodik szegedi
ipari vásárt. Javasoljuk, hogy a felsoroltaknak
jegyzőkönyvi köszönetet mondjon az elöljáróság.
Bejelentette ezután a vásárrendező bizottság
lemondását, majd javaslatot tett a jövő évi vásár
megrendezésére. Javasolta, hogy az elöljáróság
utasítsa az uj vásárrendező bizottságot, hogy a
jövő évi, hetedik szegedi ipari vásár megrendezésének munkálataihoz azonnal fogjon ho/zá és a
jö«vő évi ipari vásárra vonatkozó előterjesztéseit
az elöljáróság októberi ülésén tegye meg. A jövő
évi vásár sikere érdekében szükségesnek tartják,
hogy a vásáriroda azonnal kezdje meg a működését, az uj bizottság kapjon felhatalmazást a megfelelő adminisztráció felállítására,
A jelentés után Körmendy Mátyás méltatta a
vásárbizottság rendkívül hasznos munkásságát
és köszönetet mondott•<:bizottság tagjainakGyuris titkár a vásár mérlegéről tett jelentést, eszerint az összes bevétel 14.183 pengő, ezzel szemben a kiadás 15.002 pengő. Ez ne<r«tiv

eredményt mutat, azonban be kell szimitai4
azt is- hogy közel 8000 pengőbe került a Horváth Mihály-uccai ház átalakítása, amit. ha ¿0
évre elosztunk, akkor ezer pengő esik a legutóbbi vásár terhére- Ennek figyelembevételével
a vásár tiszta hasznaként 5883 pengő mutatkozik.
Kertész József és Horváth György felszólalása
után
a felsőipariskola uj épületének tatarozása
került szóba- Gyuris titkár bejelentette, h j g y a
kereskedelmi miniszter közölte, hoey a már
folyamatba tett helyreállítási munkáitokon h vül jövőre ujabb költséget folyósít és 19;5 ben
átadható lesz rendeltetésének az ipariskola épületeAz indítványokat
tárgyalták ezután, Stefdndel Károly az iparosnyugdíjügyben adott be indítványt Enirck lényege az, hogy köteleztessenek az iparosok arra, hogy évi forgalmuknak 2 százalékát fizessék
be nyugadijalapra. A javaslatot a gazdisági bizottságnak adták kiVörös József indítványt nyújtott be kulturális
előadásokról. Azt javasolta, hogy legalább hat
kulturális előadást tartsanak. Az eelőljáróság elhatározta az első előadás megrendezését ha ez
látogatott lesz, akikor tovább folytatják a sorozatos előadásokat.
Bohata Bálint és társai fellebbezését tárgyal*
ták ezután- A ruházati ipari szakosztály t 'Ztajh
tása ellen fellebbeztek, állitólagos szabál/íaianságok címén. Az elnökség javas.atáiía az elöljáróság a fellebbezést elutasította.

Hathónapi börtönre
Ítéltek egy gyermekgyilkos
leányanyát
(A Délmagyar ország munkatársától) 'Április
S-én Nagymágocson kegyetlen gyermekgyilkosság történt. Csöke Viktória fiatal leány jóviszonyban volt egy falubeli legénnyel és ugy
volt, hogy megtartják az esküvöt A házasságból azonban nem lett semmi, a legény hallani
sem akart a leányról- Csöke Viktória ekkor már
áldott állapotban volt, de helyzetét ügyesen titkolta hozzátartozód előtt. Április 5-én gyermekét titokban megszülte. Elhatározta azt is, hogy
a gyermeke nem maraáhat életben, meg kell
halnia, nehogy reánézve szégyent hozzon.
A
születése után néhány órával a gyermeket meg
is ölte, még pedig igen kegyetlen módon, puszta
kézzel. Eltörte a gégetőt és az ártatlan csecsemő néhány perc alatt kiszenvedett• A hoJt testet
rongyokiba csavarta és egyelőre a szekrénybe,
a szennyes ruhák közé dugta. Az volt a terve,
hogy alkalmas időben a holttestet elássa valahoL
A holttestet azonbart a szekrényben megtaláltákCsöke Viktóriát gyennekölés büntette címén
hétfőn vonta felelősségre a szegedi törvényszék
V/W-tanácsa. Csöke Viktória kihallgatása során
azzal védekezett, hogy a gyermek holtan született, de ezt a védekezését az orvos szakértek
megcáfolták. A bíróság a fiatal leányt hatliónapí börtönre ítélte jogerősen•

Az

ídé

A

Szegedi Meteorológiai

Obszervatórium

jelenti: Szegeden a hőmérő legmagasabb állása 25.6 C, a legalacsonyabb 13.4 C. A barometer
adata nullfokra és tengerszintre redukálva
reggel 760.4 mm, este 760.5 mm. A levegő páratartalma reggel 82, délben 50 százalék. A'
szél iránya északkeleti, erőssége 1—2.
f
A Meteorologiai Intézet jelenti este 10
Órakor. Időjóslat: Északi-északkeleti légáramlás, több helyen, de inkább csak nyugaton és délen eső. A hőmérséklet nem változik lényegesen.
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Híreit
— Nyugdijasok közgyűlése a városházán.
Vasárnap délután a városházán tartották közgyűlésüket a szegedi városi nyugdijasok. Polczner Zoltán elnöki megnyitója után a közgyűlés
egyperces felállással áldozott K l e b e l s b e r g
Kuno gróf és dr. S ' o m o g y i Szilveszter emlékének. Felszólalt a közgyűlésen K ö r m e n d y
Mátyás, aki kijelentette, hogy készséggel áll á
nyugdíjasok mellé. Több felszólalás után határozati javaslatot fogadott el a közgyűlés és
ebben a belügyminisztertől a Nyugdíjas Közalkalmazottak Országos Egyesülete alapszabályainak jóváhagyását kérik. Továbbá azt kívánják, hogy a légkisebb fizetési osztályban levő nyugdijasok, özvegyek és árvák részére egyhavi illetménynek a feleösszegét karácsonyi
segély cimén utalják ki és a létminimumot 200
pengőben állapítsák meg. A nyugdíj megfelelő
rendezését és a külföldön élő nyugdijasok illetményének megvonását kérte még a javaslat,
amelyet egyhangúlag elfogadtak.
— Házasság. S i n g é r Irén és S e b e s

nSrasságot kötöttek.

László

Dr. U r á n y i Péter belügyminiszteri
titkár
kedden kőt házasságot B o t t k a Zsuzsával, néhai
B o 11 k a Sándor volt szegedi
rendőrfőkapitány
Irányával.

— Bezárult a mezőgazdasági kiállítás. Vasárnap bezárult a mezőgazdasági kiállítás, melyet a két ünnepnapon állandóan nagy tömegek
kerestek fel az iparostanonciskolában. Megjelent B a r a n v i Tibor főispán is, aki a látottak
felett elismerését és tetszését nyilvánította. Sokan tolongtak az udvaron a kutvakiálliás körül, ahol a „kiállított tárgyak" hangos csaholással fogadták az érkezőket. Országos viszonylatban is elsőrangú klasszisu ebeket állítottak
ki. Nagy izgalmak közepette hozta meg a zsűri
az ebszépségverseny 'döntését. A főispán aranyérmét i f j . R o h o n y i Gyula nyerte „Bojtár"
nevű magyar pulijával. Az egyesület győztes
nagydíját D e t t r e Bélának Ítélték oda „Talpas" nevü magyar komondorjáért.
Aranyezüst érmek jutottak a többi győztes kutyának
is. Ezzel bezárult a szép sikerű kiállítás.
— összeütközött két repülőgép. Budapestről
jelentik: A légügyi hivatal hivatalosan jelenti,
hogy a szombathelyi iskolai repülőtéren a rossz
látó' viszonyok folytán hétfőn délelőtt két iskolarepülőgép összeütközött. Az összeütközés
következtében K ö v e s s y Gyula
sportpilóta
életét vesztette. A másik gép személyzete ejtőernyővel földet ért. A baleset okának kivizsgálására a vizsgálat folyamatban van.

— Szőnyegszövésre tanítják a munkanélkülieket. Dr. K e m e n e s y Tibor tb. tanácsnok, a
népjóléti ügyosztály vezetője elhatározta, hof*y

a munkanélküliek számára szőnyegszövő háziipari szaktanfolyamot szervez. A népjóléti tanácsnok ugyanis olyan onformációkat kapott,
hogy a rongyból szőtt szőnyegek iránt igeu nagy
a kereslet, csak az a kár, hogy nagyon kevés
kcs^ul. aminek legfőbb oka, hogy kevesen értik
a sz,ónxe«azövésnel< ezt a fajtáját. Kemencsy t a nácsnok ugyanis olyan információkat kapott,
ktfUlmi miniszterhez és a tanfolyam céljaira
:.u x szövőszék kölcsönadását kérte. H a megérkeznek a szövőszékek, akkor megszervezik a
loli&wot. esetleg száz munkanélküli férfit
rá női tauj,Uyuik meg a rongyszőnyeg szövéséiig,. mesterségére. A népjóléti ügyosztály bizik
ai baii, h o g y ez a mesterség biztos kenyeret j e ;
a munkanélküliek számára.
x Dr. Heksch Apnes német és francia tanítását
megkezdte íBt-ldogasszony sugárut 11.)
173
— ülöJúDtctOs a törvényszéken. Az igazságügylUiaailfer dj:,_B ó z s ó Ferenc és dr. Z o 1 n a y Imre Löivéasszéki jegyzőket ónálló működési körrel
ru&teLa. fel.
— Tanévmrsnyitó Istentisztelet a reformátusoJkuáL Az állami és városi elemi és középiskolák
roiariaáLus növendékei számára kedden
délelőtt
3 4» 3 órai. kezdettel lesz a tanévmegnvltó isten• i ^ . ' ' « » a. tfiünrmátus templomban. Nyolc órakor
D tj
Gátftr. 9 órakor pedig K i s s
Tihamér
hitokUtó lelkész szolgál.

(imoFoit, hangszer
Steiner hangszerüzem
Ingyenes tanítás.
K « i a n » n u t c « 7.

tíüszcikkek,

Öszi ródlizás
a körtöltésen

— Gyomor- és bélzavaroknál, hasüregbeli
vérpangásnál, étvágytalanságnál, szorulásnál,
felfúvódásnál, gyomorégésnél,
felböfögésnél,
szédülésnél, homlokfájásnál, hányingernél egykét pohár természetes „Ferenc József" keserűvíz alaposan kitisztítja az emésztőutakat. Közkórházi jelentésekben olvassuk, hogv a Ferenc
József vizet még a hosszú idő óta fekvő betegek is nagyon szívesen isszák és általánosan
dicsérik.
— Marólúg. S a j t i Józsefné mezőhegyes!
asszonyt sógora egyizben arra kérte, hogy amig
ő távol lesz a háztól, vigyázzon két és fel éves
kisleányára. Sajtiné elvállalta a gyerek őrizését. A kislány ott játszadozott az udvaron, ahol
Sajtiné éppen nagymosást végzett. A gyerek
egy óvatlan pillanatban felkapta a marólúggal
telt bögrét és abban a hiszemben, hogy az viz,
nagyot húzott belőle. A maró folyadék szörnyű
rombolást idézett elő a gyerek szervezetébén.
Sokáig betegeskedett, végűi is meghalt. Sajtinét hétfőn" vonta felelősségre a szegedi törvényszék gondatlanságból okozott emberölés
vétsége cimen. Az asszony azzal védekezett,
hogy oly hirtelen történt az egész eset, Hogy
nem volt ideje azt megakadályozni. A bíróság
14 napi fogházra itélte az asszonyt, de a büntetés végrehajtását próbaidőre fé'fflggesztette.
H
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Kanyhakést döfött a saját oldalába. Szebenyl
Sándor Honvéd-ucca 51. szám alatti napszámos
szombaton hozzátartozóival összeszólalkozott.
A
veszekedés S z e b e n y i t annyira
elkeserítette,
hogy az asztalon heverő nagy konyhakést megragadta és oldalba szúrta magát vele. A mentők beszállították a közkórházba. Állapota súlyos. Az
öngyilkossági kísérlet ügyében a rendőrség a vizsgálatot megindította.
A Krisztina Királynő előadásait a nagy sikerre
való tekintettel két nappal meghosszabbították. A
legnagyobb Gréta Garbó filmet mutatja be utoljára
a Park Mozi.
Gazdaruhaakciót hirdet a polgármester.
Nlk e l s z k y polgármester ma hivatalos hirdetményben hivta fel az érdeklődők figyelmét az olcsó gazdaruhaakcióra. A hirdetmény szerint gazdák és
mezőgazdasági munkások vehetnek részt az akcióban, amelynek keretében: bekecsanyag, ruhaanyag
és inganyag szerezhető be igen olcsón és jó minőségben. Felvilágosítással szolgálnak a városi tanácsjegyzői hivatal és az összes gazdakörök és
egyesületek vezetői.
Jól sikerült a makói református ifjúsági konferencia. Vasárnap este igen szép erkölcsi sikerrel
zárult a makói református ifjúsági konferencia. A
makói RKIE-tagokon kívül a hódmezővásárhelyi
és szentesi református ifjak is résztvettek a konferencián. Vasárnap ünnepélyes zászlóavatás volt
a belvárosi református templomban, özv. N a c s a
Andrásné vette és Paál Istvánná készítette a
zászlót, amelyet szép beszéd kíséretében
Szirbik
elnök vett át. A délutáni ünnepségen a közönség
teljesen megtöltötte a templomot. Nagyhatású beszédet mondott dr. B a t i z Dénes, P o g y o r István és este 8 órakor K o v á t s Péter kisgazda,
földművelési titkár, aki beszédében a nevelés legfontosabb és legaktuálisabb kérdéseiről beszélt.
Autóbaleset Könnyen végzetessé válhatott volna az a baleset, amely dr. B e r k e István állami
állatorvost érte a makó—apátfalvai országúton. Az
orvost szombaton kora reggel autóján, amelyet maga vezetett, pillanatnyi rosszullét fogta el s kocsija
nekifutott egy útszéli eperfának. Szerencsére az
ütődés a kocsi oldalát érte s dr. Berke a lábán, kísérője pedig a fején szenvedett könnyebb természetű zuzódásokat.
Szerdán bírálják felül a vármegyei virilis névjegyzékeket. A vármegyei igazoló választmány
szerdán tartja ülését s ez alkalommal bírálják felül a virilis névjegyzéktervezeteket s döntenek az
összes beérkezett felszólamlások
és kérvények
ügyében.
Szegények szeretetlakomája. Kisasszonv-napján
a városi szegényházban a szegény gondozó nővérek szeretetlakomát rendeztek, amelyen azokat a
szegényeket vendégelték meg, akiket a szegénygondozó bizottság havi élelem- és pénzsegéllyel
támogat. A szegénylakomán megjelentek egész sora már a szegénygondozó akció által ajándékozott
ruhákban jelent meg bizonyságául annak, hogy a
szegénygondozó bizottság a segélyezést mindszélesebb keretekben eredményesen végzi. A szeretetlakomán megjelentek C s e p r e g i Imre apátplébános, T a r n a y alispán, N i k e l s z k y polgármester és vitéz B á n á t h y Péter református
lelkész.
'

(A Délmagyarország munkatársától.) Aki estefelé végigsétál a körtöltésen, a Fodortelep
közelében érdekes sporttelepet talál. Ez a sporttelep bizonyára egyedül áll a világon, ímert itt
— annak ellenére, hogy mieleg ősz van — róáüznak, síelnek- A szükség leleményes. A környékbeli gyerekek találták ki ezt a szórakozá-si
lehetőséget. A körtöltés itt a legmagasabb és a
fű a töltés oldalán a nagy szárazság következtében teljesen kiszáradt. Száraz, fénylő, csúszós
fűszálak borítják a töltés oldalát. Jobban csúszik a száraz fii, mint a fid A gyerekek egy
napon rájöttek erre. Azóta estéről-estére hatalmas gyereksereg jelenik meg a töltésen, ki ród'
ttval, ki szánkóval M egyszerű faáarabbal és
folyik a nyári szánkázás késő éjszakáig. A környékbeli népek is résztvesznek a mulatságban.
Az öregek vacsora után felkerekednek és kimennek a töltésire a ródlízókat nézni- Kezdetben jó tréfa volt az egész. Ma már komoly dolog ez a nyári-szánkózás. Senki seim kicsinyít
le, senki sem nevet rajta, csak az. aki véletlenül
idevetődik- Az is csak rövid ideig. Azután el«
szorul a szive, amikor látja, hogy a sok mezítlábas. rongyos nadrágu gyerek milyen buzgó
igyekezettel üzá ősszel, a Tisza partján St. Moritz — előkelő sportját...
— U j magyar divatlap jelent meg: Az U j IdöM
Divatlapja. Herczeg Ferenc szépirodalmi hetilapjának szerkesztésében készült az uj divatlap, amely
a müveit középosztály lapja. Herczeg Ferenc szépirodalmi hetilapja a szokásos gazdag tartalommal
Jelent meg..

e.s
Móra-emlékünnepély lesz
a színházban október 1-én
( A Délmagyarország munkatársától.) A Móra
Ferenc Emlékbizottság hétfőn délután a kultúrpalotában ülést tartott, dr. S z a l a y József elnök-'
letével. A bizottságnak legközelebbi célja az, hogjr
Móra Ferenc írói zsenijének
emlékezetére emlékmüvet állit fel. A bizottság a hétfői ülésen el*
határozta, hogy október elsején este a színházban,
Móra Ferenc emlékezetére irodalmi ós művészeti
estélyt rendez. A befolyt tiszta jövedelmet az emlékmü létesítésére fordítják. Megállapították
a
Móra-est részletes műsorát is. Ezek szerint elnöki
megnyitót mond dr. S z a l a y
József, majd dr.
S zi nn y e i
Ferenc
egyetemi
tanár
aa
elbeszélő
Móráról
tart
előadást.
Aschen
Oszkár
Móra - verseket
szaval,
a
színházi zenekar B e c k Miklós vezényletével „Az arany«
szőrű bárányból" játszik részleteket, B a s i l i d e s
Mária Móra-versekre szerzett dalokat énekel. Móráról, a költőről S í k Sándor egyetemi tanár tart
ünnepi előadást. A Móra-estet a bizottság a Dugonics-Társasággal együtt rendezi meg.
A Sárga liliom Makón. Három estén vonzott
szép házat a makói színházba a Herezeg-Kelemen
operett, amely inkább újdonságával, mint kiállításbeli és játékbeli értékeivel hozta meg ezt a szép
eredményt. Az uj társulat játékán az összehangoltság még korántsem teljes s ezúttal klállitásbeli hibát is meg kell állapitanunk a katonatisztek s a \
főherceg „adjusztálásában". T i m á r Ila ragyogó
játékkészsége, énektudása s egész lényének bája
fénvpontja volt az előadásnak s éppen ez hangsúlyozta ki talán a hiányosságokat és főképen a főhercegi partnere, S á r o s s y hanyagul elnagyolt
figudáját. R a d ó László szimpatikus,
erőteljes
alakitása. Perényi igyekezete, K. Rásó Tda kabinetalakitása és Somogyi Emmy parasztcseléd karikatúrája érdemelnek emlitést.
Felelős szerkesztő: PÁSZTOR JÓZSEF
Nvomatott a kiadótulajdonos Délmagyarország
Hírlap- és Nyomadvállalat Rt. könyvnyomdájában
Felelős üzemvezető: Klein Sándor.
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Pontot szerzett a Szeged F€
a Hungária-uton a Kispesttől
Erd-ekes küzdelmet, jó játékot t,VDz>tt a vasárnapi Szegjed FC—Kispest találkozó. Vérbeit f i ú játék volt; férfiasan keményen, de fairen küzdött
a két egyforma stílust játs?ó csapat a baiti'-M
pontokért. \z adott helyzetben a 2:2 (0:2» aráryti eldöntetlen eredményt reálisnak kedl elfogadni, bár a Szeged FC a második W'idóben
régen látott pompás, lelkes játékot mutatott.
Olyan elánnal rohamozott ekkor, hogy kétgólos
hátránya ellenére — győzelemre ment. Ha a
biró nem állítja ki indokolatlanul Varsát és a
kispesti kapus, Vági nem véd olyan bravúrosan,
a mérkőzésnek a szegedi csapat lett volna
a
győztese- De más oka is volt a sikertelenségnek:
Az együttes az első félidőben Vargával a jobbhalfban, Gyurcsóval a centerben és Mesterrel
a balszélen, megbolygatott és szokatlan összeállításban nem tudott eredményt felimutatni. Amikor azután a második félidőben átcsoportosították a Szeged FC-t és visszaállították a kitűnő
halfsort, olyan pompás játékba kezdett, hogy a
Hungária-uti közönség melegen ünnepelte.
A
másodiik félidőben azt a Szeged FC-t látta a
közönség játszani, aimely már annyi sikert ért
el: a lelkes Szeged FC futballozott vasárnap
az Idegen környezetben.
A Szeged FC legjobb embere — a második
félidőben — Somogyi volt, aki fairen küzdötte
végig a mérkőzést. Kívüle Korányi II. és Gyuresó a halfsorban játszott jól. A közvetlen védelem egy-két hibától eltekintve megállotta helyét.
A csatársor a második félidőben jobban működött — a jó és megszokott halfsor mögött.
Szinte feltartóztathatatlanul kezdte Kispest a
játékot; támadásai egymást követték- A Szeged
FC még fel sem ocsúdhatott, a 7. percben már
ráült kapott: Nemes a Serényitöt kapott labdát
közelről a hálóba továbbította. 0:1. A gól után
a szegedi csatárok teremtették meg a meccs
legszebb jelenetét. Szép szegedi támadás után
Korányt JI. hatalmas erővel lőtte a labdát
a
kispesti kapura, a biztos gólnak látszó labdát
Vági hibátlan robinzondddal megfogta. Ezután
ismét a szegedi kapu előtt folyt a játék és a
34. percben megszületett a második kispesti gól:
Vjvdrl beadása a földön fekvő Riesz lábán irányt
változtatott és begurult a kapuba• 0:2.
A második félidőben mintha kicserélték volna
a szegedi csapatot: egy pillanatra sem engedte
!d kezéből a játék irányítását. Ezért feltétlenül
rászolgált a 20- percben Mester—Bognár mintaszerű góljára. 1:2. A gól után állította ki a biró
Vargát, aki a kapust — támadta- A tíz emberre
csökkent szegedi csapat nem adta fel a küzdelmet: beszorította a Kispestet a saját térfelére.
Az egyenlítő gól a levegőben lógott, amikor a
34- percben Szemere a büntető területen belül
kézzel leütötte a labdát. A nyilvánvaló tizenegyest Klug csak hosszas huzavona után adta
meg- A büntetőt Bognár értékesítette. 2:2 A pályáról levonuló Szeged FC nagy ünneplésben részesült.

Az amatűrök vasárnapba
A szegedi amatőrök vasárnap barátságos
mérkőzéseket játszottak. A KEAC kivételével,
valamennyi szegedi csapat Szegeden mérkőzött. Eredmények:
SzTK—Vasutas 2:0 (2:0)
Az SzTK jól játszott és megérdemelten győzött. A második félidőben Sánta (Vasutas) inzultálta Törököt, az SzTK játékosát. Sántának
ez már a második esete. Két héttel ezelőtt az
MTE ellen rendezett botrányt.
SzAK-Postás 2:0 (1:0)
Biztosan győzött a SzAK.
KEAC—MTE 5:4 (3:3)
A KEAC nehéz mezőkovácsházi győzelme a
kis pálvának tudható be.
Egyéb eredmények: Ifjúsági bajnoki: SzAK

—Vasutas 5:3 (3:2). Barátságos mérkőzések:
UTC—Klebelsberg- telepi AC 4:1 (1:1). SzAK II.
—Postás II. 5:1 (2:0). UTC törpe—Klebelsberg.
telepi AC törpe 6:3 (2:3). MTE kombinált—
SzTK II- 7:1 (2:1).
A „szegedi'alosztályban" vasárnap bajnoki
meccseket játszottak —
a vidéki csapatok.
A bajnoki forduló nagy meglepetése az MTK
súlyos veresége a HTVÉ-től. A Hódmezővásárhelyen megrendezett meccsen a makói csapat
1:10 (1:3) aránvu vereséget szenvedett. A másik makói egvüttes, a MAK jobb halfsora révén
3:2 (2:0) arányban győzött a HMTE ellen. A
többi mérkőzés: Kecskemét: KAC—KTE 4:0
(2:0). Szentes: Sz. M á v — K T K 5:1 (2:1)1

SzUE: 5-ik
A SzUE szombaton játszotta le idei utolsó
viaipoló bajnoki mérk&zését Egerben a MESE ellen- 4:2 (2:0) arányban a szegedi csapat győzött, így a tabella ötödik helyét foglalja el. A
szegedi gólokat dr- Wanie (2), Szamszló és
Vágó dobta.
A vízipóló mérkőzés előtt rendezték meg a
Szeged—Eger—Pécs városok közötti úszóversenyt. A versenyen a szegedi csapat 23 ponttal
(2 győzelem) a második helyen végzett Eger
mögött, amelynek ugyancsak 23 pontja volt, de
úszói három első helyet nyertekA szegedi úszók eredményei: 1500 m. 2. Pleplár 22 perc 17.6 ntp. 100 m• hátúszás. 3. Gegő
1-17-4 p. 400 m. gyors: 1. Maróthy 5 p. 19.4 mp.
200 m. mellúszás: 3. Vágó II- 3.07.2 p. 100 mgyors: 2- Kőrössy 1-02.6 p. 4x200 méteres gyorsstaféta: 1. Szeged 10 06.2 p.

A magyar atléták szép sikere
Torinóban
Magyarország atlétacsapata kitűnő eredményt ért el a Torinóban megrendezett Európabajnoki versenyen: S z a b ó és K o v á c s révén
két Európabajnokságot szerzett, a pontverseny,
ben 59 ponttal a harmadik helyen végzett a 87
pontos Németország és a 75 pontos Franciaország mögött. A magyar atléták szombati és vasárnapi eredményei:
110 m. gátfutás: 1. Kovács 14.8 mp.
Diszkoszvetés: 3. Dongán 45.95 m, 4. Remecz
45.54 m. 100 m.: 3. Sir 10.7 mp. Távolugrás: 6.
Koltai 701 m. 200 m: 2. Sir 21.5 mp., 4. Kovács
21.6 mp. 800 m.: 1. Szabó 1:52 p. Országos rekord! 4x100 m.: 2. Magyarország 41.4 mp. 5000
m: 6. Kelen 15 p 06.6 mp. Súlylökés: 6. Darányi 14.86 m. Marathoni verseny: 4. Galambos
2 óra 55:14 p.

Kerékpár és moforosverseny
Nagy érdeklődés mellett rendezték meg szomhaton az SzTK-pályán az országos
kerékpáros,
motorkerékpáros és a bukósisakos pályaverseftyt
A versenyen több baleset történt, komolyabb sérülést M e t z i n g szenvedett. A kiváló motoros a
10 körös
kategóriakülönbségnélküli
versenyen
olyan szerencsétlenül bukott, hogy kulcscsonttörést és zuzódásokat szenvedett. A verseny során
megsérült még N o t t , B i s o f f és A n d ó , ezeknek
sérülése azonban könnyebb természetű. A verseny
eredményei:
Haladók versenye 3x2 kör: 1. Herczeg (Debrecen) 18 pont, 2. Hódi (Törekvés Budapest) 10 pont,
Ifjúsági verseny 3x2 kör: 1. Barta (Debrecen)
11 pont, 2. M. Nagy (Debrecen) 10 pont.
Kezdők versenye 3x2 kör: 1. Tóth (Miskolc) 13
pont, 2. Szűcs (szegedi Bemény) 11 pont.
Föverseny Szeged város bajnokságáért 3x2 kör;
1. Joachim (SzTK) 11 pont, 2. Fekete (SzTK) 10

pont.

Nyeretlenek versenye: 1- Nasád (Miskolc)', 2.
Szarka (Kecskemét).
Motorverseny Szeged bajnokságáért: 1. Kesjár

M C u e e
Am
D Ö S l ^ l M C T S f V p ^ * 1
« " v a t s z u e s s k ,
n c n c i
r n l w l l ^ J & e V S Deák F.-és Hidu.sarok
Mindennemű szőrmékben dus választék.
ELSŐREKDU N U N K A !
OLCSÓ A R A K ! sos

művészi szövése, posziló, selyem, georgette és
fehérnemű anyagokban.

SCHVAB

KATALIN

fehérnemű és gépendliző szalonjában, Kelemen
ucca 11, II. 16.
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(FTC), 2. Nott (KMAC). 20 körös motorvezetéses
verseny: 1. Fekete (SzTK)
(vezette Mazák), 2
Joachim (SzTK) (vezette: Naglec). A verseny erkölcsi győztese Szekeres, aki a tizenkettedik kör
után vezelő nélkül futotta végig a távot.
Vasárnap bonyolították le 154 kilométeres távon Szeded országúti kerékpáros versenyét, amely
a Kelemen Márton-vándordíjért is folyt. A verseny részletes eredménye: Föverseny I.—III. osztályú versenyzők számára: 1. Fekete (SzTK) 5 óra
28 perc, 2. Bognár (UTE) rajta, 3. Balla (MOVE)
rajta. IV.—V. osztályúak: 1. Kalivoda (Világossás)
5 óra 16 perc. Abszolút győztes! 2. Manics (MPSR)
rajta. 3. Tóth (Miskolc) rajta. 100 kilométeres ifjúsági verseny: 1. Nagy (Debrecen) 4 óra 06:04 p..
2. Bartha (Debrecen) rajta, 3. Papp (KAC) rajta
Az eredménvek alapján a Kelemen Márton-vándordijat az U T E nyerte 102 ponttal az SzTK előtt
amelynek 74 pontja volt. A harmadik helyen a Világosság végzett 66 ponttal.

A Ferencváros Sedánja Miskolcon. 'A vasár,
napi profiforduló legnagyobb meglepetése a
Ferencváros kétgólos veresége Miskolcon. A2
Attila, ugv mint Szegeden, határtalan lelkesedésével kénvszeritette megadásra a bajnokcsapatot. Eredmény: 3:1 (2:0). A többi elsőliga
eredménv: Hungária—Soroksár 7:1 (2:0). Phöbus—Budai 11 3:1 (2:0). Szombaton játszották
le az Újpest—ITT. kerület meccset, amelv nagv
meglepetésre 1:1 (0:1) arányban eldöntetlenül
végződött.
Cégmérkőzések:
Sylvanla—József ffthercegte*
lepi válogatott 3:0 (1:0). Góllövők: Beck (2) és L a bák II. SzFIE—Egyetemi műszaki csapat 4:1. Góllövők: Halasi (2), Török, Ladányi, illetve Székely.
SzFIE II.—Egyetemi műszaki csapat I I 4:0.
Az FC Bologna, nyerte a középeurópai kupát,
mert a Bolognában lejátszott második találkozón
5:1 (4:1) arányban győzött az Admira ellen. Az első
mérkőzés eredménye 3:2 (0:2) volt az Admira javára.
A Szegedi Munkás Testedző Egyesület közli tagjaival, hogy a tornatréningek megkezdődtek a felsőkereskedelmi iskola tornatermében. Nők részére
hétfőn és csütörtökön, férfiak részére kedden és
pénteken, parterosok részére szerdán és szombaton este 7—9-ig. Dj tagok felvétele a fent megjelölt napokon és Időben történik.

Vasutasok, állami tisztviselők!
A régi arcképes igrazoiv&nyoit érvénye az év végével megszűnik.
Ax a j ifaanlvAnyba ni fénykép keU. 5 drb 6 l|£rfO-es kemény
kartonra 4 OÍ\
C I M A k ! V < fényképésznél, Széchenyi
húzva P
a i n i r i ^ a l tér 8. Korzó Mozival szamba
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5.
Binét igazgató ur nagyon restelte, hogy
Vilmának nem fizethet háromszáz pengőnél
többet és barátsággal pótolta a vállalat sziikkeblüségét. Meghitta rózsadombi villájába,
néha üzleti ürüggyel, néha anélkül és igy
sokszor rákényszeritett pár órai pihenést.
Egy szép h a v a s , januári napon megint odarendelte a lakására, hogy ott diktál majd pár
Fontos levelet. Félnégyre elkészültek és Vilma persze vissza akart még menni az irodába, de az öreg nem engedte. — Maradjon itt
egy kicsit, a gyerekeimet boldoggá teszi
egész hétre. Ma úgysincs munka menn, nem
olyan szerencsétlenség, ha egyszer korábban
kerül haza és kipiheni magát, vagy szórakozik kicsit.
Három pirospozsgás Binct-csemete ujjongva fogadta a hirt. Jól feloküztek és kimentek
a kertbe . . .
Friss hó esett délelőtt és Vilma tudott valami jó játékot, amihez éppen ez kellett. „Eltévedt kutyát" játszott velük, amit Jucival
játszott tíz-tizenkét évvel azelőtt.
Most két gazda volt és két kutyus. A gazdák cifra kacskaringókat írnak le a hóban,
persze jó messze egymástól, hogy a nyomok
össze ne keveredjenek, aztán elbújnak valami bokor, vagy a veranda szeglete mögött,
minden kutyus a maga gazdáját keresi, elindul a nyomokon, szaglász, pontosan ugyanoda lép mindig és végre megtalálja. Persze
csaholva, szűkölve ugrik a nyakába.
Neki magának is tetszett a mulatság. Olyan
megható, olyan édes az a sok pici lábnyom
— hej, amikor még Juci huszonhatos hócipőt hordott — apró, kockás nyomokat hagyott az ő nagy cipője mellett és a csaholást nem mulasztotta el, akkorse, ha ő volt
a gazda. Ezen mulattak a legjobban.
Bizony, cifra kacskaringókat irt le azóta az
a csöppnyi láb, ki tudja, hol állapodik m e g . . :
Juci nem sokáig volt gyerek . . . tiz éve nem
az..
Szokatlan időben ért haza, jóval előbb,
mint máskor. Nyugodtan benyitott a saját kulcsával, de az előszobában megállt. Furcsa
hangokat hallott belülről. Mi ez? Ki van itt?
Bobi, a kis orvosjelölt alighanem. Mit csinálnak? Ez Juci hangja v o l t . . . mintha csiklandoznák . . . de a fiu d ü h ö s . . . veszekednek . . .
. . . azt nem akarod, persze . . . azt nem . . :
bestia . . . csak húzni.. .ugratni.. I azt az egy
százalékot drágán adod . . . m e g á l l j . . .
— Elég lesz, Bobi, eredj haza . . .
Ez igen, ez már a rendes hangja. Milyen
józan, milyen hideg.
. . . menjek az uccára, ugy érted . . . folytatni . . . rosszabb vagy . . .
Vilma óvatosan leakasztja a másik kulcsot,
beteszi belülről a zárba, kimegy. Aztán csenget. Egyszer-kétszer — jó erősen. Na végre.
•Juci kidugja az orra hegyét, félrehúzódik
az ajtó mögé, ugy ereszti be.
— Na nézd — benne maradt a kulcsom . . Z
bocsáss meg . . . Bobi van i t t . . .
Arca tüzel, haja kócos, félharisnyája lelóg.
Most észreveszi, nyugodtan lehajol, bekapcsolja.
A fiu külsőleg sokkal rendezettebb, volt pár
perce közben, de irtózatosan zavart, hebeg,
menni akar.
— Maradj most már pár percig, különben
Vilma azit hiszi, előle menekülsz.
— Előle? Dehogyis . . . morogja a fiu és
ha tudná leszúrná Juci a szemével. — Jól
tudod, hogy nem előle szököm. Vilma angyal. Boldog vagyok, ha szóba áll velem.
Vilma titokban örül, hogy a fiu póruljártIsten őrizzen attól, hogy Juci testi-lelki ép»
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sége egy ilyen kis jampecnek legyen kiszolgáltatva. De éppen ezént bántja a lélek, ő is
zavarban van, igyekszik leplezni kárörömét.
Bobi ájtatosan kezet csókol neki, mig Jucit
gőgös fejbólintással sújtja. Ő nyugodtan türi
a hódolatot és közben arra gondol, hogy a
besitiákat nyilván jobban szeretik a fiuk, mert
harmincéves magányos angyal
aránylag
elég sok szaladgál a földön, mig a bestiák ritkán maradnak egyedül.
(Folyt köv.)

BÚTOROZOTT
SZOBÁK

Büterozott
arobát
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| Oktatfes 1
ANGOL

ADÁS-VÉTEL

Házat

Ellátás

yabbeji »
reliol
ha meghirdeti »
Béhnagyarorszái,

»agy

Ellátást kaphat uricsaládnál 15 éves
korig
kislány. ,,Pontos" jel.
Budapesti

értéktőzsde

zárlat.

Az

értéktőzsde

Gyermektelen házaspár
nál urileány teljes ellátást kaphat, fürdőszoba
használat. Feketesas 22
I. 8

látogatottsága az izraelita ünnepek miatt gyér
volt. A forgalom ennek megfelelően szük keretek
köeött mozgott és az árfolyamokban csak kisebb
eltolódások fordultak elő. Egyenlegként a részvények nagyobb részénél némi árveszteség mutatkoLakás - Üzlet
zott, egyes értékek viszont kisebb árnyereséggel
Kétszobás modern lazártak. Magyar Nemzeti Bank 130.5, Ganz 13.5, Izzó
kás azonalra kiadó. —
160, Szegedi kenderfonó 13.5, Pamutipar 5G. IrányTudakozódni Tisza Lazat nyugodt.
jos körút 71. sz. alatt a
Zürichi devizazárlat. Páris 20.205, London 15.115, házmesternél.
Newyork 302.50, Brüsszel 71.90, Milánó 26.28, MadMost átalakított 1 és 2
rid 41.90, Amszterdam 207.50, Berlin 121.35, Bécs
szobás elsőemeleti mosilling 57.25, Prága 12.755, Varsó 57.90, Belgrád
dern lakások Feketesas
7.00, Athén 2.92, Bukarest 3.06.
u. 9. sz. alatt kiadók.
A Magyar Nemzeti Bank hivatalos rfolyamai:
Bővebebt a házmesterAngol font 16.85-17.25, dán kor. 75.00-75.80, belga
nél, vagy dr. Szabó Béfrank 79.10—79.80, cseh korona 14.02-1420, svéd
la ügyvédnél,
Horthy
korona 86.75—87.65, dollár 335.60—339.60, kanadai
Miklós u. 2. Telefon':
27-50.
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,
Foglalkozás
líra 29.90-30.25, német márka 136.00-137 60, norÜgyes kiszolgáló leány
vég korona 84.55—85.45, osztrák schilling 80.00—
felvétetik. Szűcs
pék,
80.70, svájci frank 110.70-111.65
Mikszáth Kálmán ucca,
Csikágói terménytőzsde zárlat. Buza alig tarjelentkezni délután 3t61.
tott. Szept. 105 ötnyolcad (—), dec. 106 ötnyolcad—
Cipészsegédek I. o. mun
háromnegyed (—), máj. 107 ötnyolcad (—). Tengeri
alig tartott. Szept. 78.25 (—), dec. 79.25 (—), máj. I kásokat és egy fiatalt
81.5 (—•). Rozs lanyha. Szept. 82.75 (—), dec. 85 egv- 1 gyakornoknak felvesz
nvolcad (—), máj. 88 ötnyolcad (—). Zab lanyha. Muráti, Kossuth Lajossugárut 9.
Szept. 54.75 (—), dec. 54.25 (—), máj. 54.5 (—).
24.491. szám. 1931
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ürverési hirdetmény-kivonat.
Iparosok Orsz. Központi Hitelszöv. végrehajtatónak Elekes Gyula végrehajtást szenvedő ellen
indított végrehajtási ügyében a telekkönyvi hatóság végrehajtási árverést 1500 P tőkekövetelés és
járulékai behajtása végeit a szegedi kir. járásbíróság területén levő Sándorfalva községben fekvő,
s a sándorfalvai I. r. 177. sz. tkvi betétben A. I.
3 sorsz. 740—2 hrsz. a kert a beltelekben eln. 278.
négyszögöl kiterjedésű ingatlanra 2500 P. kikiáltási árban.
A telekkönyvi hatóság az árverésnek Sándorfalva községházánál megtartására 1934. évi okt. hó 6.
napjának d. u. 3 óráját tűzi ki és az árverési feltételeket a következőkben állapítja meg:
1. Az árverés alá kerülő ingatlan Flamm Artúr
végrehajtató kérelmére, valamint az Iparosok Országos Köziponti Hitelszövetkezet oég végrehajtató kérelmére a kikiáltási ár kétharmadánál
alacsonyabb, az O T I végrehajtató kérelmére 2919 P nél alacsonyabb áron eladni nem lehet (5610—1931.
M E. sz. rendelet.)
Az árverést 1934. évi október hó 6 napjának
délután 3 órakor Sándorfalva községházánál fogják megtartani.
Az árverés alá kerülő ingatlan a kikiáltási ár
'elénél alacsonyabb áron nem adható el.
Az árverelni szándékozók kötelesek
bánatpénzül a kikiáltási ár 10
százaiékát
készpénzben,
vagy ót adékképes értékpapirosbm a kiküldöttnél
letenni.
Az aki az ingatlanért a kikiáltási árnál magasabb Ígéretet tett. ha többet igérni senki sem akar,
köteles nvomban a kikiáltási ár száraléka szerint
megállapított bánatpénzt az általa ígért ár ugyanannyi százalékáig kiegészíteni.
Szeged, 1934. évi aueusztus hó 3. napján.
Dr. Fiirdek s. k járásbiró
'A kiadmány hiteléül Olvashatalan aláírás.

Cipőfelsőrész
ra i'SZtók felvétetnek,
Hódy
cipőgyár, Polgár u. 24.
Erős bicikliző tejkihordó fiu jelentkezzék
—
Aradi u. 5. sz. Tejcsarnok.

Délelőttre megbízható
bejárónőt keresek. Dr.
Katona Á.-né, Somogyi
u. 11.

Hölgylodrász
kisaszszony, ki jól ondolál, be
léphet Becker, Petőfi S.

ÓMAK.A1

ad kedvezményes áron
tökéletesen beszélő úrinő, aki 20 évnél lioszszabb időt töltött Amerikában. Horthy M.-u.
11., Kőváriéknál.

apadhirdetéeei k#«et>
Használt iskolák n»<e
féláron kaphatók. Isko*
Iákból kiesett tankönyveket is vásártok. Pengős regényt, szines r e
génytárt, iskolai zenemüveket,
szótárakat,
egyes kötet könyveket
is könyvtárakat veszek
Hungária

Antiquarium,

Batthyányi ucca 2. 143
R
^OVAC/tsl
átalakítást, szigetelést,
valamint uj épületek teü
vezését, építését szakszerűen végzi HAJÓS
SÁNDOR kőművesmester, építési
vállalkozó
Gyöngytyúk u. 22. s&
Teljesen egyiotrtta
árban árusítjuk a dup-

la falcos cserepet és a j

egy falcos szalag hor"
nyolt cserepet. Mindem
fajta tégla és cserép ieg
jobb minőségben legolcsóbb árban kaphatd
Kertész téglagyárban»
Alsóváros, Cserepes soü
Alig használt télikabát!
felöltő és 3 drb öltöny,
utányos áron eladó. —
ín
M"egtékinthető d. u. 2—4
óra között. Deák Fe<
renc ucca 25a, I. em.
Portébei Triumph Írógép olcsón eladó. Nógrády órásüzlet.
Mikszáth K. ucca 3.
Középnagyságú, jókarban levő használt koksz
kályhát vennék .Koksz"
jelige e lap kiadóhivatal.

sugárut 77.

á

Rendszerető
takarítónőt a délelőtti órákra
felveszek, 15-re.
Dr.
Kálmánné, Polgár u. 8.

Itt az ősz jeligére levél
van „Két jóbaráttól."

tíetdrónni

Biztos megélhetést nyuj
tó vállalathoz ezer pen
gővel társ
kerestetik.
„Töke biztosítva" jeligére kiadóba.

a délelőtti órákra és 1
gyei mekleányt keresek
azonnalra. Dr. Bereczk,
Tisza L.-körút 61.
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KÜLÖNFÉLÉK

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

ellenszakéríők
érdekeit legjobban védjük meg.

HOFBAUER TESTVÉREK
adó és könyvszakértők
riRI 7. le
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