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Mérnöki hivatal
A közel egy hetes közgyűlés gondos munkát végzett. Ha ezt csak a polgármester állapította volna meg, fölmerülhetnének kételyek. Hiszen vele szemben, aki mint polgármester ezen a közgyűlésen szerepelt először
s aki expozéjával és higgadt tárgyalási hang
intonálásávaí a legkedvezőbb hatást keltette,
leszerelődött nemcsak a kritikai él, hanem
majdnem a kritika is. Azokról nem beszélünk, akik — ha felszólalnak — huszonötször
bocsánatot kérnek nemcsak azért, hogy itt
vannak és hogy ki merik nyitni a szájukat,
hanem majdnem azért is, hogy a világon vannak. Azokról sincs mondani valónk, akik az
ön- és közveszélyes hordószagu demagógiának a közgyűlési teremben való meggyökereztetéséről — mert nem adhatnak mást, mi
lényegük — képtelenek lemondani, akiket
azonban emelkedett szellemű elnöki erély —
a jelek szerint — mégis csak észre és visszahúzódásra fog kényszerinteni. A parlamentáris kritikai hang eltompulásával szemben is
bőséges kárpótlást nyújtott azonban, hogy
sokan voltak — különösen a liberális és szociáldemokrata oldalon —, akik kitűnő észrevételek, reális, mert megvalósitható eszmék
és hasznos tanácsok felvetésével igyekeztek
termékenyebbé
tenni
berendezkedésünk
gyarlóságaival és a viszonyok egyre több
nehézségével küzdő közigazgatásunkat.
Biráló hang legtöbbször, a jelek szerint
lepjogosultabban is a mérnöki hivatalt érte.
Megjegyzések, tanácsok és eszmék is leginkább olyanok hangzottak el, amelyek a mérnöki hivatal munkáját igyekeztek — nemsokára kiderül, milyen eredménnyel — egyenletesebbé, gazdaságosabbá és termékenyebbé egyengetni. Személyi élük ezeknek a felszólalásoknak sem volt, aminthogy személyi
természetű kérdések feszegetését — néhány
kínos különálló esettől eltekintve — a közgyűlés teljesen teljesen távol tartotta. A bírálatot, amely mindvégig jogos bírálat volt,
ebben a szellemben kell fogadnia és megszívlelnie a mérnöki hivatalnak. A megjegyzések nem egyesek ellen hangzottak ej. A
megjegyzéseknek mindig tárgyi alapjuk volt
és a közérdeket szolgálták. Bizonyára vannak a mérnöki hivatalnak igen értékes erői.
De a munkához, amelyet az e g é s z mérnöki
hivatal végez, illetőleg nem végez, sok szó
fér. A legüdvösebb lenne, ha a legrövidebb
ideig is tarthatatlan helyzeten maga a mérnöki kar igyekeznék segiteni. De haladéktalan u l Persze abban az esetben, ha a város
egész gazdasági rendszerét, költségvetési
egyensúlyát, sőt pozícióját és fejlődését érdeklő javulási folyamat nem indulna el magából a mérnöki hivatalból a legrövidebb idő
alatt, polgármesteri erélynek kellene gondoskodni arról, hogy továbbra a város egyetlen
műszaki szükséglete se maradjon kieíégittetlenül és gondozatlanul.
Nem lehet, hogy árlejtési hirdetményeket
műszaki rések vagy megbízhatatlanságok
miatt kétszer, esetleg háromszor kelljen megismételni. A Mars-tér rendezésére műszaki
határozatlanságok és hibák miatt kellett háromszor pályázatot hirdetni. Nem szabad többet megtörténni, hogy ne javítsanak kövezetet vagy aszfaltot mindjárt a romlás megindulásakor. Évek javítási munkálatainak állandó mulasztása eredményezi, hogy azután
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csak javításokra negyedmilliókat kell elkölteni egyszerre. Valakinek kell a felelősséget
viselni azért, mert illemhelyek tönkre rozsdásodnak és olyan állapotban állnak a város
belterületén, amilyennél jobb állapotban dacolnak az idők viharával pusztáknak harmincnegyven év óta lakatlan csárdái. Szegednek
általában baja, hogy uccáin és terein nem őrködik állandóan a mindent meglátni, javítani és csinositgatni akaró, mindig a tökéletesítés szellemében tevékenykedő gondos mér-
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nöki szem. A szintén szélesen elterülő Debrecennek egész fejlődésén, egyes uccáinak
és tereinek egész elrendezésén észlelhető
folyton szorgos mérnöki kéz szünetlen tevékenykedése,
A mérnöki hivatal fentartása hatalmas öszszegeket emészt meg. A hivatal működésének állandóan olyan magaslaton kell mozogmia, hogy azt a pénzt, amibe kerül, évrőlévre megismétlődő
kitűnő
befektetésnek
érezze, tapasztalja és tudja a lakosság.

A halott Sándor király
visszaérkezett Belgrádba
A szerb főváros fekete lepelben

Kétségtelenül megállapították a macedón össze*«
esküvők személyazonosságát és elfogták Malny
Szilvesztert, a gyilkos társát
Visszaveri rágalomhadjárat uíán fantasztikus aiaplaten Snireszleíések
Belgrád., október 15. Sándor király koporsóját vivő vonat vasárnap indult el Spalatoból
Zágráb felé. Éjszaka érkezett meg Zágrábba és
ott az udvari váróteremben helyezték el a koporsót. A közönség hétfőn délelőtt nagyszámban vonult el a koporsó előtt. Délután indult tovább
a halott királyt vivő vonat Belgrádba.
Sándor király koporsója előtt mintegy 300
ezer gyászoló vonult el. A véget érni nem akaró
felvonulás után a zágrábi püspök halotti imát
mondott.
A vonat délben tovább indult Zágrábból. A
vonat valamennyi kocsiját feketével vonták be.
Az ablakokat fekete függöny borítja
Három fehér kereszt
jelzi a király holttestét szállító kocsit. A mozdonyon nagy táblát helyeztek el a király utolsó
szavaival: »Vigyázzatok Jugoszláviára.«
A fővárosban mindenki fekete nyakkendőt és
karszalagot visel. A parasztok kocsijait és lovait fekete szallagokkal és zászlókkal díszítették.
A vonat éjfél után érkezett meg. Mindenütt
óriási tömegek gyűltek össze, hogy néma gyászszal fogadják a visszatért királyt.
Sándor királyt a Belgrádtól 86 kilométernyire

feíkvö Oplenaeban temetik el. Opleaneban Péter
király trónralépése után 10 szobás nyárt lakást
építtetett. A nyári lak közeléljen fekvő Topolán
1910-ben templomot épittelett, amelyet
a

Karagyorgyevics-család
helyéül

temetkezési

szánt. A templomban a Karagyorgyevics-családl
17 tagja nyugszik és 30 számára van még hely.
A templom belsejében láthatók a Szerbiában talált bizánci mozaikképek negyértékii másolatai.
A templom felső hajójának jobboldalán nyugszik Péter király, a belsőben a Karagyorgyevicscsaládnak 1817-ben az Obrenovicsok által meggyilkolt alapitója, Karagyorgyevics Vozd.
Sándor holttestét a Belládtól 60 kilométernyire fekvő Vladenovaeig vonaton viszik, onnan
pedig Oplenaeba autón. A 26 kilométeres útvonalon
a vidék parasztsága fog sorfalat állni.
A temetés után, régi szláv szokás szerint, a temetésen résztvevőket megvendégelik, ötvenezer ember számára készítettek ebédet.

A gyilkos összeesküvők:
a macedón forradalmi szervezet
tagjai
Belgrád, október 15. A marseiüei királygyilkos
személyazonosságát minden kétséget kizáróan
megállapították. Eszerint Sándort Vlada Goorgiev,
a macedón forradalmi szervezet tagja ölte meg.
Vlada szófiai tartózkodása alatt soííőrje volt Ivan
Mihajlovnak, a macedón forradalmi szervezet vezérének, akit most a bolgár kormány felszólitott,
hogy kilenc társával együtt jelentkezzék, mert
különben kifogja hirdetni, hogy bárki büntetlenül mepölheti.

i

Genfi jelentés szerint a marseillei merénylet
ügyében nyomozó francia hatóságok megállapították, hogy a terroristák két csoportban dolgoztak. Az egyik a Kvaternik-Kramer csoport, amelyhez a gyilkos is tartozott, a másikat Franciaországban bérelték fel. A királygyilkosság ügyében
ujabb öt letartóztatás történt.
A Temps annemassei tudósítása szerint ugv
látszik, hogy marseillei bűnténynek csak látszólag van politikai jellege. Minden iel arra
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val?, hogy nemzetközi kalandor zsiványokból
álló, hivatásos gyilkosok bűnével állunk szemben. A lap szerint valószínű, hogy a francia, a
jugoszláv és a svájci rendőrség együttes nyoniozásaujabb meglepetéseket fog hozni.

Szófiában letartóztatták
a gyilkos feleségét
Szófia, október 15. A bolgár rendőrség, amelynek megvannak Georgiev Vlada ujjlenyomatai,
hétfőn délben távirati ufon kérte a párisi rendőr-
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séget, hogy küldje meg a gyilkos ujjlenyomatát.
Georgiev Vlada Szófiában élő feleségét letartóztatták. Kihallgatásakor, hir szerint, elmondotta,
hogy férjének testén nagyobb anyajegy van, ami
lehetővé teszi személyazonosságának kétségtelen
megállapítását.
Radics özvegyét Zágrábban letartóztatták,
mert nem tűzött ki gyászlobogót és üzletének kirakatába a meggyilkolt király fényképé helyett
férje arcképét tette.

A fontalnebleaui erdőnél elfogták
Kaleman bűntársát
(Budapesti tudósitónk telefonjelentése.) Párisból jelentik: Az Havas Iroda jelentése szerint M a l n y Szilvesztert, a gyilkos társát, aki
négy nap óta a fontainebleaui erdőben rejtőzködött, — akkor tartóztatták le, amikor Mellűn
városka egyik kávéházából kilépve, a Párisba
vezető útra tért. Malny ellenállás nélkül megadta magát. Kihallgatása során elmondotta,
hogy az erdőből hétfőn reggel ment Mellunba,
itt u j felöltőt és sapkát vásárolt, majd az egyik
kávéházban italt fogyasztott. A 60 centims fogyasztásért 2 frank 50 centims borravalót adott.

Ez felkeltette néhány jelenlevő gyanúját- Értesítették a csendőrségét, amely ezután elfogta. Malny kijelentette, hogy négy nap óta nem
evett; szerda óta a fontaineblaui erdőben rejtőzködött, erdei árkokban aludt.
Malnyt átszállították Párisba.
A királygyilkossággal kapcsolatban Magyarország ellen kohol,t v á ^ k a t a világsajtó visszaverte.
Az angol lapok azt írják, tiogy csak vademberek
háríthatják Magyarországra a felelősséget.

A román király Belgrádba utazik
Bukarest, október 15. Hivatalos helyen megerősítik azt a hirt, hogy Károly király Belgrádba
utazik, ahol résztvesz Sándor király temetésén.
A király minden valószínűség szerint repülőgépen
utazik.
Bomán politikai körökben az a vélemény alakult ki, hogy Károly királynak Lebrun francia
köztársasági elnökkel és töhb francia kiküldöttel való belgrádi találkozója esetleg pótlásként
szolgálhat a román király párisi útjáért, amely
előreláthatólag elmarad.

Benes Párfsban
Páris, október 15. Doumergue miniszterelnök
egy óra hosszat tartó tanácskozást folytatott Benes cseh külügyminiszterrel, aki ezután rövid eszmecserét tartott Laval külügyminiszterrel. La val
és Benes kedden folytatják tanácskozásukat.

Bar'hoii-pyászmise
Budapesten
Budapest, október 15. Hétfőn délelőtt Barthou
francia külügyminiszter emlékére a szervitarend Szervita-téri templomában a francia követség felkérésére ünnepélyes gyászmise volt.
A
templom hajójában kátafalk volt felállítva, amelyet francia trikolorral borítottak. A gyászistentiszteleten megjelent Gömbös miniszterelnök, továbbá Lázár Andor igazságügyminiszter, Hory
András rendkivüli követ, a külügyminiszter állandó helyettese, bárciházi Bárczy István miniszterelnökségi államtitkár, Ferenczy Tibor főkapitány. A rekviemen megjelent még a Budapestre
ekreditált diplomáciai testület Angelo Rótta pápai
nuncius vezetésével. Az érkezőket Beauw,rg°r Edmond francia ügyvivő fogadta a francia követség tisztikara ólén. A rekviemen megjelent az
egész budapesti francia kolónia.

A horvát em!gr£nsok
jankapusztai telepe
Ankara, október 15. Az ankarai magvar követség ideiglenes ügyvivője a Törők TI munkatársa
előtt a következő nyilatkozatot tette:
— A horvát és más emigránsok, akik Magyarovsr.á': a menekültek — csakúgy, mint más európai or 'ágókban is — Magyarországon menedékjogot élveznek, azon feltételek mellett, hogy minden felforgató tevékenységtől tartózkodnak. Ezeknek az emigránsoknak egy csoportja majort és
földel bcrelt Jankapüiztán, hogy ott földmivelésBel foglalkozzanak. Mivel azonban az általuk választott hely a jugoszláv kormány véleménye sze-

rint tul közel volt a határhoz, amely nyugtalaníthatta volna a szomszéd ország közvéleményét, a
magyar kormány április folyamán feloszlatta a
csoportot. A csoport egyrésze magyarországi városokban telepedett le, másrészük pedig más európai országokban keresett menedékhelyet. A jugoszláv kormány megelégedett a magyar kormány
által a horvát emigránsok ellen életbeléptetett intézkedésekkel. Ezt az is bizonyítja, hogy a közvetlen tárgyalások óta a jugoszláv kormány ebben az ügyben nem terjesztett elő ujabb panaszt.
A magyar hatóságok jóhiszeműségét mi sem jellemzi jobban, mint az a tény, hogy éppen kevéssel a marseillei tragédia előtt erősítette meg a
kúria a törvényszék Ítéletét, amely Premetz horvát emigránst 15 évi fegyházra ítélte Jugoszláviában elkövetett terrorcselekményei miatt.

Alaptalan rémhírek
Budapesten és Szegeden is ma délelőtt fantasztikus híresztelések terjedtek el arról, hogy
Belgrádban különböző
követségeket
megtámadtak volna. Az
alaptalan
rémhír
villámpyorfan terjedt el mindenfelé. -Ostrom alá
vették a rádió igazgatóságát és néhányan már
azt is mondották, hogy vagy a budapesti, vagy
a pozsonyi rádió hírszolgálatából értesültek erről a rémhírről. A rádió nem győzte a tefiefonos jelentkezők részére a sorozatos cáfolatok
közlését és ezért kénytelen volt a rádióban cáfolatot bemondani Budapesti hivatalos helyeken megállapították a fantasztikus rémhírek
alaptalanságát. A belgrádi magyar követ a déli
órákban telefonon a következő nyilatkozatot
tette:
— A város nyugodt és a magyar követségnek
semmi bnia nincs.
Hétfőn délután a Délmagyarorszá szerkesztőségét is megostromolták az érdeklődők, mert
az alaptalan híresztelések Szegeden is szárnyra
kaptak. Nyomban közöltük, hogy a fantasztikus
hireknek semmi alapiuk sincs, azokat maga a
belgrádi követség cáfolta meg. Az álhírek forrását hem lehetett megállapítani.

0*ztdln§or§|cgyef
Vásároljunk

a

Szegedi K é z m i i v e s b a n k n á !
Húzás

ERNYŐ

már

szombaton

á t h ú z á s o k

javítások éa alakitások a legjobban én legolcsóbban S É e l n e r
J ó z s e f n é n á l . Kölcsey uccu. 12. (Gázgyári irodával szemben.)
Ká«z «rnvők ntuar választókban már P 4.80-tól kaohatók.

AZ Öli IGAZI LftISZERESZE

OKULARIUM KELLNER MARTON, Kárász u. 3 I
•!cnű nroltkal a leg'obb mlnAsCg ésa leggondosabb mnnke.|

Poincaré halála

Páris, október 15. Baimond P o i n c a r é volt
köztársasági elnök és többszörös miniszterelnök hétfőre virradó hajnalban fél négy órakor
párisi lakásán meghalt. Hosszú idő óta állandóan betegeskedett, nem is vett részt a politikai
életben. Állandó orvosi felügyelet alatt Párisban, vagy vidéki birtokán töltötte napjait. Néhány nappal ezelőtt Poincaré meghűlt. A betegség könnyű lefolyásúnak Ígérkezett, de vasárnap reggel komplikációk léptek fel. Kezelőorvosa konzíliumot hívott össze, amely azzal a
megállapítással
végződött, hogy
Poincaré
egészségi állapota nem ad okot semmi aggodalomra, egyelőre azonban Párisban kell maradnia, majd utána délvidéki üdülésre kell
mennie. A beteg állapota az esti órákban váratlanul rosszabbra fordult, szervezete nem bírta
sokáig a tusát. Hetvennégy éves korában, hétfőn hajnalban meghalt.
Poincaré 1860 augusztus 20-án született. P á .
lyafutása fényes és gyors volt. Alig 32 éves korában már a költségvetés főelőadója volt a
képviselőházban és mikor 33 éves létére közoktatásügyi miniszterré nevezték ki, büszkeséggel vallhatta magát Franciaország legfiatalabb
miniszterének. Utána egy évig pénzügyminiszter volt, majd a Ribot-kormányban újból közoktatásügyi tárcát vállalt. Lemondása után,
alig 35 éves korában a képviselőház alelnökévé
választotta. 1913-ban köztársasági elnökké választották Poincarét s a hétéves elnökség lejárta után a kormány élére került. 1924-ig egyhuzamban volt miniszterelnök. 1926 óta újra
több kormánynak volt a tagja, 1929-ben vált
ki végleg a kormányból.
Londonból jelentik: A londoni lapok osztatlan tisztelettel adóznak Poincaré hazafiságának, hangoztatva, hogy ő volt Franciaország
erőskezű embere, de másrészt nem hallgatják
el tévedéseit sem. Kiemelik, hogy elsősorban
az ő nevéhez fűződik a Ruhr-vidék megszállása.
Az Evening Standard
„Engesztelhetetlen"
cimü vezércikkében a következőket irja:
— Poincaré nem látta, hogy cselekményei
szerencsétlenséget fognak hozni egész Európára. Amikor a csapatok bevonultak a Ruhr-vidékre, ugyanakkor nyújtotta kezét először Hitler a német kormányért. A német nemzet felháborodása volt az a talaj, amelyből a nemzeti
szocializmus termése virágzott.

Munkások borzalmas
tömepszerencsétlensége
a katfovícs székesegyház
építésénél
Kattovic, október 15. A Katalin-székesegyház építkezésénél 100 uj munkást fogadtak a
hosszabb ideig szünetelő munka folytatására.
A munka megkezdése előtt a munkásokat ki
akarták oktatni. Amikor 70 munkás felment az
állványok második emeletére, az állvány leszakadt és maga alá temette a munkásokat.
Az eddigi megállapítások szerint 30 munkás
súlyosan megsebesült, tiz állapota reménytelen.
A súlyosan sebesültek között van az építkezés
vezetője és egy lelkész is.

Pályázati hirdetmény
A Szegedi Izr. Hitközség pályázatot hirdet
néhai Vadnai Terike kiházasitási alapítványának 145.86 P kamataira. Pályázhat a hitközség,
mint anyakönyvi kerület (Szeged, Algyó,
Anyás, Dorozsma, Pusztaszer, Tápé, Horgos,
Kistelek és Sándorfalva) területén lakó szegénysorsu, fedhetetlen előéletű izr. vallású
olyan hajadon, aki már egy ugyancsak fedhetetlen előéletű, izr. vallású magyar állampolgár eljegyzett mátkája. A kérelmek 1934 november 30-ig adandók be a hitközség Margitu. 20, I. jegyzői hivatalában és az alapítványi
kamatok december 20-án fognak a kiválasztott
pályázónak átadatni, j
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A szegedi adóhivatal nyomozása
az ettüni adóhátrátekosok után
(A Délmagyarország munkatársától.) Néhány hét óta a „Pénzügyi Közlönyben" közlik
azoknak az adóhátralékosoknak a nevel, akik
ismeretlen helyen tartózkodnak és elfelejtkeztek az adótartozásuk kifizetéséről. Többszáz
nevel hoztak már nyilvánosságra és a körözésnek mutatkozik is eredménye: számos adóhátralék« ra ráakadtak a hatóságok. Az ismeretlen helyre távozott adóhátralékosok felkutatásában a szegedi városi adóhivatal végzi a legeredményesebb munkát. Az adóhivatalnak eddig tizenkét olyan adóhátralékosra sikerült ráakadnia, akikét már huzamos idő óta országszerte kerestek. A tizenkét adóhátralékos mintegy háromezer pengő adóval tartozik é~ p.zt,
valamint a felszaporodott kamatokat most
megpróbálják behajtani.
Érdekes, hogyan akadt rá az adóhivatal a
körözött adóhátralékosokra. Amikor a névsor
megjelenik a Pénzügyi Közlönyben, B o h á r y
Béla, az adóhivatal végrehajtási osztályának
vezetője, a végrehajtókkal közölteti a névsort.
A végrehajtók rengeteg embert ismernek és
emlék«zenek arra is, hogy a keresett adóhátralékosok között 2^-3 embernek legutóbb hol volt
a lakása. Ekkor aztán megindul a nvomozás.
Pár hét alatt tizenkét esetben sikerrel járt a
nyomozás és több körözött adóhátralékost
olyan anyagi viszonyok között találtak, hogy

biztositható náluk a tartozás behajtása.
Az egyik hátralékost, aki nem adóval, hanem
pénzbüntetés megfizetésével maradt adós, Tápén találta meg az adóhivatal. Az illetőt két
évvel ezelőtt szacharincsempészésért nagyobb
pénzbirságra Ítélték. A jogerős ítélet elől eltávozott Szegedről, míg most a nevét közölték a
hátralékosok listáján. Az egyik végrehajtó
emlékezett arra, hogy hasonló nevü ember él
Tápén. Kiment a faluba és a körözött adóhátralékost megtalálta, meglehetősen jó anyagi
viszonyok között.
Egy másik adóhátralékost, akit Dunántulról
köröztetnek 900 pengős adótartozásért, Szeged
környékén mint földbérlőt talált meg a végrehajtó. A végrehajtó egv alkalommal künn járt
a gazdaságban, itt hallotta a csendestárs nevét
is és rájött arra, hogy az illetőt pár héttel ezelőtt Dunántulról körözték. Most megkísérlik
rajta beha jtani a többesztendős adótartozást. ^
A pénzügvminisztéríum időnkint közzéteszi,
hogy a körözött hátralékosok közül kiket —
hol sikerült megtalálni. Megállanítható _ ebből,
hogv a szegedi városi adóhivatalnak sikerült
eddig a legtöbb ismeretlen helyre eltávozott
adóhátralékost felkutatni. Ezzel szemben a tizenöt adóhátralékos közül, akiket a szegedi
adóhivatal köröztet, eddig még senkit sem találtak meg.

„Szegeden tífuszjárványról
nem lehet beszélni11

nyon. Azt meg leshet tenni, hogy a nyomtatványon feltüntetik az érdekelt fél nevét is.
Dr. Tarajossy Béla ügyészségi eLnök, majd
Kiss Károly tanfelügyelő tette meg jelentését. A
jelentéshez dr. Dobay Gyula szólalt fel. Elmondotta, hogy 1907-ben, amikor a külterületi iskolákat államositották, az állammal kötött szerződés értelmében
a tanyai iskolák tanitúit,
tekintettel a lakosság felekezeti arányszámára,
pályázat utján kell megválasztani, még pedig
ugy. hogy egyenlő képesítés esetén előnybe kell
részesíteni a szegedi illetőségű pályázókat- Tiz
óv óta mégsem választják; hanem kinevezik a
tanítókat- Kérte a bizottságot, hogy szerezzen
érvényt a szerződésnek.
Kiss Károly tanfelügyelő elismeri, hogy
a
múlt évig sok idegenből hozott tanitó került a
szegedi iskolákhoz. Egy év óta azonban a főispán közbenjárásának erediményeképen. nem
hoznak idegenből tanítókat Szegedre: Ebben a
pillanatban még kivitele is van Szegednek ta^
nitókban.
A bizottság ezután Dobay indítványára kimondotta, hogy ragaszkodik szerződési jogaihoz é3
a szerzödésellenes kinevezéseket a jövőben nem
veszi tudomásul Azért viszont, mert az utóbbi
időben figyelembe vette a kultuszminiszter a
szegedi szempontokat, köszönő felterjesztést
küld.
Az államépitészeti hivatal jelentésében nem
volt feljegyzésre érdemes részlet. A gazdasági
felügyelő jelentése szerint az időjárás nem volt
kedxezö szeptemberben mezőgazdasági szempontból.
Az állategészségügyi jelentés előterjesztésével
ért véget az ülés-

1800 pengő í a r t ü s é g
Leüífval SáüifurÉk
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A Közigazgatási bizottság tiltakozása a tiltott betegszállítások ellen
(A Délmagyarország munkatársától.) A- törvényhatósági közigazgatási bizottság hétfőn
délután ülést tartott Bárányi Tibor főispán elnökletével- Az ülés iránt elég gyenge volt az
érdeklődés, a hivatalfőnökökön kívül a bizottság tagjai közül csak kevesen jelentek meg.
A polgármester jelentését dr. Pává Ferenc tbtanácsnok ismertette, majd bemutatta azt a rendeletet. amely
a városi alkalmazottak végelbánás
alá vonását
szabályozza. A városokban három-három évre
bizottság alakul. Az elnöke a főispán, vagy akadályoztatása esetéin a polgármester, két tagját
a közigazgatási bizottság saját tagjai közül választja. de nem választhat meg olyan tagot, aki
hivatalból tagja a közigazgatási bizottságnakKell választani két helyettes tagot is. Ez a bizottság tesz javaslatot a végelbánási eljárás
megindítására.
Dr- Hunyadi-Vass Gergely szólalt fel. Megállapította, hogy a megalakítandó bizottságnak
igen fontos munkát kell végeznie ezért nem téliét a megválasztandó tag egyetlen párt élharcosa
sem• Javasolta d*\ Aigner Károly ry. főisoan
és dr- Széli Gyula ügyvédi kamarai Sinök megválasztását, helyetteseknek dr. Széchenyi Istvánt és dr. Pap Ríberbet ajánlotta
A főispán ezutti
névszerinti szavazást
rendelt el- A többséget a dr. Hnyadi-Vass
Gergely által ajánlott lista kapta meg azzal a változással. hogy a közigazgatási bizottság első
helyettesül dr• Pap Róbertet választotta meg,
második helyettesül d". Széchenyi Istvánt.
Az árvaszék Jelentését mutatta be ezután
Hegedűs Antal árvaszéki elnök, majd a főorvos
tette meg egészségügyi jelentését, amely szerint
az idei tífuszjárvány enyhébb,
irtint-az előző években volt- A népesség lélekszáma
79-cel emelkedett. Előfordult egy gyermekparalizis is.
Dr- Szivessy Lehel szólalt fel. A lapok tudósításaiból ugy értesült, hogy Szegeden erős tífuszjárvány lépett fel, ezziel szemben a főorvos
jelentése mást mond. A lapok azt is írták, hegy

idtegen törvényhatóságok területéről terelték
ide a betegeketDr- Pap Róbert bejelentette, hogy tudomása
s-erint leginkább Átokházán történtek nagyobb
számban megbetegedések.
Dr- Pálfy József polgármester belejentette,
hogy hivatalos megállapítás szerint Szegeden
tiluszjárványról nem lehet beszélni, mert a meg"
betegedések száma igen kicsi.
A főorvos bejelentette, hogy idegen területről neim hozhatnának Szegedre beteget, mert a
törvény szigorúan tiltja a járványos betegek
szállítását, de azért mégis megtörtént tiltott
betegszállítás néhány esetben- A klinikák felveszik az idegen betegeket, ami nemcsak a statisztikát rontja, de veszélyes a város közegész-'
ségngyére isDr. Szivessy Lehel ezzel kapcsolatban kérte,
Lrjon át-a polgármester az egyetemhez és kérje,
hogy ne helyezzen el a klinikákon idegen betegeket. A bizottság hozzájárult Szivessy indítványáhozDr. Buóez Béla főkapitányhelyettes terjesztette elő ezután jelentését, amelyet lapunk más
helyén isimertetünk. A jelentéshez dr- HunyadiVass Gergely szólalt fel. Az alsótanyai népkörök
gyűléseinek ellenőrzése igen nehézkes, mert a
rendőri kirendeltség tagjainak óriási területet
kell ellenőrizniük- Ajánlatos lenne a Lengyelkápolnai központon s egy rendőri kirendeltség felállítása- Kérte a főkapitányt, hogy tanulmányozza a kérdést.
Dr. Szepessy Aladár pénzügyigazgató jelentése
szerint
az adóhátralék
szeptember végén 1.634-830 pengő volt. az esedékes adók összegének 46 százalékaDr. Dobay Gyula arra bivta fel a pénzügyigazgató figyelmét, hogy a királyi adóhivatal
az illetékek kirovásáról szóló értesítéseiben
nem közli, hogy milyen illetékekről van szó.
órákig tartó utánjárásba kerül, aimig az adatokat megtudhatják az érdekeltek. Súlyos sérelem az is, hogy az értesítéseket nem bérmentesítve kézbesítik, az érdekeltektől kettős portót
szed be a posta- Megtörténik, hogy 20—30 filléres adóhelyettesitésről szóló értesétisért 60 fillér portót kell fizetni.
A pénzügyigazgató válaszában kijelentette,
hogy az illetékkirovásokTÓl szóló értesítéseket
a városi adóhivatal küldi ki állami nvomtatvá-

(A Délmagyarország munkatársától.) A sze-i
gedí törvényszék Vadai-tanácsa hétfőn folytatta L e n d v a i Sándor és öt társia monstre
bünpörcnek főtárgyalását. Hétfőn cítödik nap-i
ja tárgyalták már az ügyet és még mindég tanukat hallgattak ki. Hátra van még körülbelül
60—70 tanú kihallgatása, ugy, hogy Ítélet csak
a hét végére várható.
A bíróság a hétfői nap tanúival együtt ezideig 1800 pengő tanudijat fizetett ki. Mire »
főtárgyalás végetér, a bünügyi költségek jóva«
meghaladják a 2000 pengőtA hétfői tanuk is érdekes vallomásokat tettek. Valamennyi tanút szembesítenék a vádlottakkal. de azok továbbra is megmaradtak
tagadásuk mellett. Kedden kerülne'k sorra a
legsúlyosabb tanuk, köztük egy olyan is, akit
a banditák guzsbakötöttek, amikor meglepte
őket.

Mai áralánlatuisk
ÉLELMISZEREK:
4 deka szárított vargánya gomba
1 üveg bruttó 15 deka mustár
1 kg staniolos trappista sajt
1 kg kitűnő virágmez

—.24
—.24
—98
—.88

HÁZTARTÁSI CIKKEK:
3 drb patent egérfogó
Gyorsfőző öntött vasból
Nyeles zománcozott rántotta sütő
Festett levélszekrény
I

—.24
—.58
—-38
—.98

DIVATÁRU:
1 pár trikó belül bolyhos női keztyü
—.98
1 pár trikó belül bolyhos férfi keztyü —.98
Bundabolyhos atlaszesikos női nadrág P 1.98
1 pár csíkos angolszerü női harisnya —.78
MINDSZENTEKRE:
10 drb fonott 50-es sirgyertya
10 drb fonott 30-as sirgyertya
Kereszlmécses 5 égővel
10 drb 50-es fehér gyertya

—.11
—.18
—.24
—24
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Asz olvasó rovata
Jegy az autóbuszon
Tisz elt Szerkesztőség! Vasárnap dé'.után autóbuszon utaztam Újszegedre a Szeged—Somogy
meccs; e. Meglepetéssel láttam,- hogy a kalauz
egyszp-rtle.i a rárkába, gyűjti össze a 2ü filléreket és a pénzt, anélkül, hogy jegyei bárkinek
is adott volna• zsebrevdgja- Igen patrlárkális
volt a városi autóbusznak ez a jegykezslésí módsze.e qc nekem mégsem tetszett. Nem gyanú
sitot'am egy pillanatig sem a kalauzt, de vala
hogy visszatetsző volt ez. végre is a város
pénzét nem lehet igy marokból kezelni, még egy
magánvállalat sem engedhet meg magának ilyen
felületességet. Amikor tolom is átvette a 20 fillért, kértem a jegyet. A kalauz láthatólag meg
lepődött, hogy jegyet merek kérni.
— Majd elküldöm. — mondta kedélyesen..
— Nekem ne küldje el — válaszoltam —» adja Ide most, elvégre most vette át tőlem a pénzt.
— Kérőm, én nom vagyok kalauz — mondotta
Indignálódva —, ón ellenőr vagyok.
Nem hagytam magam— Még akkor Is adjon jegyet.
Az ellenőr visiszareplíkázott: .¿majd holnap
megtetszik kapni, most nincs jegyem. Hová
küldjem?"
A vége az lett a dolognak, hogy a végállomáson egy másik kalauztól kért jegyet és azt adta
ita nekem ...
Csak azt tessék megirni, hogy helyesen láttaim-e el, vagy sem- Mert utőbb sokat gondolkoztam a dolgon és kételyeim támadtak. Hátha
én csak okvetetlenkedtem és nem szabad „kicsire nézni" -..
Tisztelettel: Egy utas.

Kövezés napi 90 fillérért
Tekintetes
Szerkesztőség! Szíveskedjenek
alábbi panaszunknak becses lapjukban helyet
adni. A Mars-tér kövezését végző cég kövezömestereitől 15-en elvállaltuk a peremszegély elkészítését, folyómétetcnkint 12 fillérért. Sejtettük, hogy a munka nehéz lesz és a 12 fillérekkel nem kapunk kellő ellenszolgáltatást, de
a munkavezető azzal biztatott bennünket, hogyha nem találjuk meg a számításunkat, utólag
órabérben számolunk el. A munka igen nehéz
volt^Jasj^^

A DtíLMAGYARORSZAO
NOVELLAPALYÁZATA

Tanító

Jelige: Ifjúság.

Jaczkó István egy mezei útra fordult a poros
falusi uccáról. Erre rövidebb a város fele. Sietve
lépkedett a nagy némaságban, amely mintha az
egész vidéket megdermesztette volna. Még csak
most kelt fel a nap és a szél ingatva a messzeségbo nyúló búzatáblákat, szinte csontjába fújta az
éj harmatos hidegét. Szaporázta a lépleit. Sietnie
kellett, ha idejében a városba akart jutni. Jó három óra az ut gyalog.
A keskeny ösvényen, lábát, kezét érte a hajlongó
buza. Néha végigsimított kezével puhazöld, selymes kalászukon. Zsendül már az élet. Pár hét
még és sárgul a kalász, pár hét még és aratnak,
ösi mélyről jövő csodálattal szívta magába a mezőt, a suhogó szelet, a napfényt, mely végigkaszált
a táblák felelt és hosszú árnyékokat dobott előre.
Egy régi nóla tört dallamai merültek föl benne.
Csendesen dudorászta és amint egyre gyorsabban
lépkedett, igy ivódott bele, ugy vál* sajátjává az
egész dallam, aztán átment az ütem a kezébe, a
lábába és már a vérében lüktetett, amikor ölelő
szeretettel simogatla a puha kalászfejeket...
Fejében a gondolatok kezdtek hullámjátékot.
Még csak két hetet tölt ebben a kis faluban. Két
hét múlva indul nagy útjára... A régen vágyott
útra. Tanitónak nevezték kt. Kicsiny a község, bizonyára még kisebb, mint ez, de rendes tanító
lesz, fizetéssel, lakással, kenyér lesz a kezében,
fegyver, amellyel újra, meg uira neki indulhat az

igien kevés, naponta csak 100 folyómétert tudtunk elvégezni és nem 350-et, ahogy ígértékösszesen 500 folyómétert végeztünk el négy
nap alatt 15-en. Megkaptuk az elszámolást,
amely szerint összesen kaptunk 57.23 pengőt

m o r a

lért, holott a napszámosok is többel kaptak ennél.
Kértük, hogy órabérben fizessenek ki bennünket, de ezt nem tették meg- Abbahagytuk ilyen
formán a munkát, mert nem fizetődött ki szá-<
munkra. Most mások dolgozrak.
Tisztelettel: Több betonmankds-

m a r i d

fűzőinek és melltarlóinak elismerten tökéletes I
szabása eleganciát, fiatalságot és kényelmei

nyújt.

— Fűző

PéCSi tOtáS brikett.

Kapható P m i íiííszííí teleiíén, Zrlnul U. 4 6. Telefon 2»-02.

méret után 1 7 . -
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élelmisszerKeresRedök
és a vasárnapi
száróra
(A Délmagyarország munkatársától.) A szegedi fűszer- és élelmiszerkereskedők, valamint
a szatócsok és a szegedi Központi Tejcsarnok
között érdekes harc keletkezett az utóbbi időben a vasárnapi üzletzárás kérdése körül. Az
érvényben lévő rendelet szerint ugyanis az
élelmiszerárusitással foglalkozó üzletek vasárnaponkint délelőtt 10 óráig t'arthatnak nyitva.
A tejcsarnok fióküzletei azonban, amelyek kizárólag tej és tejtermékek árusításával foglalkoznak, nyitva tarthatnak déli egy óráig. Eddig nem volt baj a tejcsarnokok zárórája körül,
most azonban, hogy a kiskereskedők helyzete
még súlyosabbra változott, az érdekeltek megállapították, hogy a fióktejcsarnokok vasárnapi nyitvatartása nem felel meg a záróra-rendelet követelményeinek. A fióktejcsarnokokban
ugyanis nemcsak tejet és tejtermékeket árusítanak, .hanem sok másfélét is, mézet, péksüteményt, kenyeret, tojást, amelyekre ,a zárórakedvezmény nem vonatkozik.
A szegedi élelmiszerkereskedők és szatócsok
küldöttsége a napokban megjelent a városházán
és panaszt emelt a zárórarendelet megszegése
miatt és arra kérte a város hatóságát, hogy kötelezze a fiókokat a vasárnap délelőtt 10 órai
üzletzárásra, mert a fiókok nem kizárólag tej6s tejtermékek árusításával foglalkoznak.
Az ellenfelek között békítési tárgyalások kez.
dődtek, amelvkenek során a Központi Tej<$grnok a következő békeajánlatot tette: hajéletnek. Jó volna, ha maradéktalanul lehetne örülni ennek. Boldog kellene legyen, hiszen a nyomoruságos esztendők, amelyeket itt végigkinzott. melyeknek semmi látszatjuk nem volt, jobb, hogy
elteltek. Ujjongani az élet elölt, uj lehetőségek
vannak, szabadság, a maga ura lesz ezentúl. Már
szinte beleélte magát az uj környezetbe, látta az
uj arcokat, az iskolát, a gyermekeket, akik ugy
néznek rá, az uj tnnitóra, mintha most lépett volna ki a mesék világából, ő pedig megszólal, tanit... Tanít... Itt is tanitolt. .. Belenyilallott,
hogy ennyire messze kell mégis elmennie. Ha nyomorúság, ha megalázás volt is az eltöltött négy
esztendő itt, mégis megszerelte ezt a kis falut,
megszokta az embereket. Nem talált volna arcot,
akire haraggal tudott volna gondolni. Ha valaha
bánlás érte, mindig elfelejtette. Mindig a másik
embert kereste, mindig a más igazát látta meg.
önként hozott áldozatokat, szeretelből és mégis
megalázottnak érezte magát? Mindegy Már nem
lehet rajla változtatni. De erre a négy évre még
két hónapot rááldozott volna az életéből. Nyár
lesz, szép nyár lesz és a nyarat itt mindig jobban
szerette. De el kell mennie. Kél szép hónapért
nem áldozhatja az életét. Talán ujabb négy évet?
Ujabb megaláztatást még önmaga előtt is. Mások
kenyerét a magáé helyeit? Vagy?.. Akkor veszít
talán nagyobbat, ha most elmegy? Hátha két hónap alatt a szivét találja meg itt.
A gondolata megdermedt ennél a pontnál, aztán, mint mikor a hinta a legmagasabban megáll,
pillanatig áll, de utána mindjárt visszaindul, ez
az ajándékba kapott két hét töltötte be egyszerre
a gondolatát. Egy pillanatig azt hitte, hogy boldog, pedig csak a régi emlékek játszadoztak vele.
Miért is nem tud az ember egy pillanatban megállani örökre?.. Miért fut mindig más után?...
Megint töprengés? Hiszen most kaptál ajándékha két hetet, ami eaészen a tiéd. Két hét alatt tied

landó minden egyes fiókjában szembetűnő He-i
lyen figyelmeztető táblái kifüggeszteni és igy
közölni a vásárló közönséggel, hogy vasárnap
délelőtt 10 óra után egészi egy óráig csak
tejet és tejtermékeket szol Inak ki a fiókok.
10 óra előtt mást is kiszolgálnak, éppen ugy,
mint az élelmiszerkereskedők.
A kereskedők ezt az ajánlatot nem fogadták
el, mert biztosítékot nem '-'Mnak abban, hogy
a tejcsarnokfiókok betartják az eladási tilalmat. Nincs semmi biztosíték arra, hogy a tejcsarnok tíz óra után ne szolgáltasson ki vevőinek más árut is. A kereskedők ezért a legbiztosabb megoldásnak azt tartanák, ha a város
hatósága a tejcsarnokot is tíz órai zárásra kötelezné.
Hétfőn délelőtt ismét megjelent az érdekeltek"
küldöttsége a városházán, dr. R ő t h Dezső tb.
tanácsnoknál, akivel közölték a béketárgyalások eredménytelenségét és sürgős hatósági intézkedést kértek, mert — mint mondották — a
kereskedőket a tejcsarnok záróramegszegései
érzékenv károkkal sujtják. Dr. Rőth Dezső közölte a küldöttséggel, hogy a tejcsarnokok ellen a város hatósága csak is akkor járhat el,
ha konkrét és igazolt följelentés érkezik elle.
nük Abban az esetben, ha bármelvik fiókról
megállapít iák. hogy az vasárnaponkint tiz óra
után kiszolgáltatott a megengedetten kívül más
árut is, megindul ellene az eljárás záróratullépés címén.
, .„ ,, „

lehet az egész világ .. A te nagy kitárult szived,
szeretetre ölelhet mindent itt ebben a kis faluban,
az embereket a házakat, a ringó gabonatáblákat
és őt, őt is.
De vájjon mit fogsz mondani, mikor találkozol
vele ?..'.' Csak a nevét, mint ahogyan elmondtad
éjszakákon sokszor hívón, vágyón, mikor álmatlanul feküdtél, vagy kóboroltál, mikor a gondokba,
megaláztatásokba segítségül jött, megkönnyített,
felemelt üdvözített a neve is, amikor a nevében őt
is érezted magad mellett, amikor feléd hajlik, amikor csodáló szemekkel néz reád, rádnéz és men
solvog egy kissé ...
Ebben a pillanatban túláradó szívvel kiáltotta'.
Piriké!
Utána kapott, mintha a névnek szálló hangjai
ban őt akarná magához ölelni. Még kacagni ls szeretett volna, de abban a pillanatban fájdalom szo*
ritotta össze a szivét...
Ugy vergődött a fájdalom a mellében, mint egy
fogoly madár. Nem ludta okát adni ennek az érzésnek, hiszen nem történt semmi, csak neki kell
elmenni... És még talán, talán minden jóra for->
dúlhat egyszer... Szeretett volna erős lenni, büsz^
ke a szivének gőgös keménységére, megvetni a
gyengeséget és (•rzptgősséget, de ebben a píllanat-i
ban nem bírt erős lenni. Szeretett volna összeroskadni, vagy felragadni valamit, valami olyant tenni, ami nagyszerű lendülettel dobja fel életét a
magasba, de a magában kereső elmerült a könnytó
fenekére, melvben csak fájdalmat és reménytelenséget talált. Végre a józanság ledögönyözte a
gondolatokat:
— Miért vagyok ilyen őrült?...
Újra sietve vágott neki az útnak, keze simogatva
suhogott a buznkalászok között... A mezőn már
itt is, ott is dolgozó parasztok köszöntgették... A'
távolban hosszan elnyúlva már előtűnt a város..,
(Folytatluk.)
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Polgármesteri bírság
a kiskaszlnö telekproblémájának legújabb feiezete
(A Délmagyarország munkatársától.) A kiskaszinó telkének problémája már hosszú esztenaók óta állandóan foglalkoztatja a
város
hat'ságát. Ez a hatalmas telektömb, amely a
Szentgyörgy-uccában,
a
pénzügylgazgatóság
épüktével szemben terül el, sok építkezési elgondolásnak volt már az alapja, de a város eddig nem tudta megszerezni, mert a tulajdonosa,
özvegy Schwarcz Jakabné elég magas árat kivánt érte- Nemrégen lebontották róla a kiskaszi
nó düledező épületét és a város csak ugy adta
meg az épület lebontásához az engedélyt, hogy
a telektulajdonos kötelezettséget vállat az üres
telek bekerítésére. Időközben érdekeltség alakult, amely társasházat akart a telekre építeni.
A társasház tervei elkészültek és közzétették a
jelentkezési felhívást- A válságos
gazdasági
viszonyok következtében azonban nem sikerült
ez a verv sem, nagyon kevés olyan érdeklő jelentkezett, aki hajlandó lett volna magára vál-
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Minden hölgy

lalni az elég súlyos anyagi kötelezettséget,
hogy iröklakása legyen az építendő társasház
keretébenA telektulajdonos annakidején haladékot kapott a l üres telek bekerítésére éppen a társasházzá kapcsolatos tervezgetések miatt. Nemrégen, hogy a terv kutbaesett, a város hatósága
újból felhívta a telektulajdonost az üres telek
bekerítésére .Ez a határidő is lejárt és most a
polgármester bírságot rótt a telektulajdonosra,
akivel hivatalosan közölte, hogy legkésőbb február elsejéig be kell kerítenie telkét, mert különben minden napra kiszabja a bírságot• A telek bekerítésére közbiztonsági és esztétikai
szempontból van szükség. A mélyfekvésü telek
elékteleníti a városnak ezt a részét, éjszaka pedig a gyenge világítási viszonyok miatt állandó
veszedelmet jelent a mellette és előtte lebonyolódó kocsiforgalomra-

F* harisnyát visel!

Mert ez a legjobb, legszebb, legolcsóbb.

Gyári
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lerakat:

Felirat és leirat
a Madách-szobor
hibás felirata körül
Miérl

késik

a helytelen

(A Délmagyarország munkatársától.) M a d á c h
Imre szegedi szobrán, amelyet a Templom-téri
Panteonban helyeztek el, tévesen van fellüntetve
„Az ember tragédiája" halhatatlan költőjének születési éve. A szobornak ez a felirása:
1813-186-1
Madách Imre.
Ember küzdj és bizva bizzál!
Madách Imre nem 1813-ban, hanem tíz esztendővel később: 1823-ban született Alsósztregován. A
nagysikerű augusztusi szabadtéri játékok idején,
amikor naponkint nalalmss tömegek gyönyörködtek Az ember tragédiája előadásán, sokan észrevették, hogy Madách szobrán tévesen van feltöntetve a születési évszám. I r i t z Béla törvényhatósági bizottsági tag bejelentette dr. T ó t h Béla polgármesterhelyettesnek, hogy a költségvetési vitában, a városrendezési tétel tárgyalásánál felszólal

évszám

kijavítása

és javasolni fogja, hogy a MadácH-szobor hibás
évszámát sürgősen javíttassa ki a város.
,
A felszólalásra azonban nem került sor. Közvetlenül a költségvelési tétel tárgyalása előtt a
polgármesterhelyettes értesítette Iritz Bélát, hogy
„a város hatósága" hivatalosan is tudomásul vette a Madách-szobor hibás feliratát és rövidesen intézkedik, hogy a tévedést végre kijavítsák. Ez
azonban nem olyan egyszerű dolog, nem mintha
a munkát nem lehetne könnyen elvégezni, hiszen
az 1813-as számban csak a második egyest kell
kettesre átjavitaní. A Nemzeti Emlékcsarnok szobrai azonban nem a város, hanem az állam tulajdonai és a kultuszminisztérium, illetve a Panteonbizottság hozzájárulását kell kikérni ahhoz is,
hogy a szobor feliratát kijavítsák. Felirat és leirat, bürokratikus aktázás fogja tehát megelőzni,
mlg majd sor kerül végre a hibás évszám kijavítására.

Szerezze meg ön,s
a lehetőségét annak, hogv ne legyen
kedvetlen, kilátástalan az élete, hanem reménüséőe le?ven egy szebb

Á l l a m i felügyelet és ellenőrzés,
tehát feltétlen megbízható

élei és boldogabb lövő iránt!

Vegyen

osztálusorsleguef:

önmagának és
családjának tesz vele szolgálatot, mert
mihelyt sorsjegye van, már meg is
szerezte a fOléSÖ reménijf, hogy

10, 20, 25, 50, 40 50, 100, 200
500 ezer pengőt is nyerhessen!

Mindenkinek

és minden egnes sorstegtineh
eguenlö a nyerési eséitge.
Tenat szerencse lei! A huzásoh
már ohtOber 20-án hezdödneh.
A sorsjegyek hivatalos ára min-ienütt:
Egész
Fél
Negyed
Nyolcad
A z összes sorsjegyek felét kisorsolják,
teh^t m i n d e n m á s o d i k s o r sj e g y nyeri

24.-P
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Öngyilkossá®, baleset
lakásfoszfopíás

a vasárnapi rendőri krónikában
(A Délmagyarorszdg munkatársától.) Vasárnapra virradó éjszakán a Jakab Lajos-ucca 19
szám alatti lakásán ismeretlen méreggel megmérgezte magát Rozgonyi Sándor 19 esztendős
ientessegéd- Hozzátartozói idejében értesítették
a mentőket, akik Rozgonyit beszállították
a
közkórházba. Állapota súlyos, életveszélyes.
A rendőrség vasárnap elfogta Kiss Ferenc
25 éves paiksi földművest, aki kerékpárt lopott a
városban- Beismerte, hogy az országban való
kóborlásai során több lopást követet't el.
Vasárnap délután a Sárkány-uccában Eck
László 15 éves tanuló kerékpárjáról leesett és
súlyos agyrázkódást szenvedett. A közkórház
ban ápoljákAz elmúlt hét végén beszállítottak egy 18 éves
tanyai leányt a szülészeti klinikára. Megállapították, hogy tiltott műtéten ment keresztül és
vérmérgezést szenvedett- A nyomozás során
őrizietbevettek a tiltott .műtéttel kapcsolatban
egy orvosszigorlót. A fiatal leány vasárnap
egyheti szenvedés után meghalt. Holttestét a
törvényszéki orvostani intézetbe vitték. A vizsgálat folyikWerthemer Hermln Széohenyi-tér 13. szám
alatti lakásán vasárnap éjszaka álkulcsos betörő járt- Csupán egy perzsa muffot vitt el. valószínű, hogy munkájában megzavarták.
A József főherceg-telep 10- szám alatti házban
több lakásfosztogatás történt. Ismeretlen tettes
kifosztotta Hegybéli Lajos lakatos és Sebestyén
György éjjeli őr lakását. A tettes néhány pengőt
és értéktárgyat vitt magával. A nyomozást a
ren :ő? i-ég meginditotta.

Fűzök, meitartók, nyakkendők

készítését, javítását, alakítását vállalom legolcsóbban
legújabb
C í i r c f Fl*7CÍ K o s s u t h u- 25- n > 0>
divat szerint • U f ü l L l t o l Tegyenoróbarendelést
»•••
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16 öngyilkosság,14e!tiinés
A rendőrség szeptemberi jelenlése
(A Délmagyarország munkatársától.) A közigazgatási bizottság hétfőin délután tartott ülésén
a rendőrség jelentését dr. Buócz Béla főkapitányhelyettes terjesztette elő. A jelentés szerint szeptemberben 11 gépkoosivizsga volt. ö t
személygépkocsira és hat motorkerékpárra adott
ki a rendőrség uj rendszámtáblát. Tizenkét gépjánmütől bevonták a rendszámtáblát. Tulajdonosváltozás 27. kerületváltczás 7 esetben történt.
Vezetői vizsgát 11-en tettek- A közönség rendelkezésére 44 bérautó, 12 autóbusz, 65 egyfogatú és 8 kétfogatú bérkocsi áll. A fuvarosok
száma 318, 151 egyfogatú és 167 kétfogatú.
— Az uccai árusok és a forgalom ellenőrzése
az őrszemélyzet utján szeptemberben is rendszeresen megtörtént, — folytatja a jelentésKözlekedési baleset 18 fordult elő, amelyek közül 2 súlyos, 6 könnyű sérüléssel, 10 oedig sérülés nélkül
végződött.
Táncmulatságokra,
hangversenyre és sportmérkőzésre 65 engedélyt
adtak ki, zárórameghosszabbitást öt esetben
engedélyeztek. A kapitányság bejalentőhívatalártál 4801 belföldi és 349 külföldi jelentette be
magát, viszont eltávozását 3598 belföldi és
284 külföldi jelentette. Szállodai be- és kijelentés 1324 történt. Külföldről
sem beköltözés•
sem pedig kiköltözés nem történt.
— A közbiztonsági állapot szeptemberben is
kelégitő volt, — mondja a jelentés. Nevezetesebb bűncselekmény nem fordult elő. összesen 333 bűnügyben folytattak nyomozást, amelyek közül az ember élete és testi épsége ellen
34 irányult és ezek közül 1 volt halálosA
vagyrn elleni bűncselekmények száma 265, ezekből lopás 174 volt- Baleset 99 fordult elő és ezek
közül három volt halálos, öngyilkos lett 16. el-tiint 14 egyén. Kommunista irányú szervezked é s t:em ész'elt a rendőrség. Egy gazdasági
jellegű sztrájk fordult elő Csányi Mihály festő
üzemében, amely azonban rövidesen megegyezéssel végződött- Szeptember havában 31 gyüiést
jelen-.ettek he- Politikai iellegü evülés 9 volt.
•
l l — — — —

Vasutasok, állami tisztviselők!

A régi arcképes igazolványok érvénye az év végével megszűnik.
Az uj igazolványba n j fénykép kell. 3 drb 6 l|2xl0-es kemény
karionra
fényképésznél, Széchenyi
huiv» P
O i n u n i l
ú t 8 . Korzó Mozival szamba
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Ezer halálraszánt pécsi bányász
a föld alalt
Az éhségsztrájkotok hétfőn éjszaka még nem közöljék, hogy
elfogadják-e a felféleleket
Pécs, október 15. Ismeretes, ho^y a pécsi
bányászok sztrájkba léptek és a banya mélvén
éhségsztrájkot kezdtek. A tárgyalások a vállalat és a bányászok között már négy napja tartanak, anélkül azonban, hogv eredmény lenne.
\ bányászok gerendákkal eltorlaszolták a bejáratot és foglyul ejtették a ..békeküldöttséget."
A bányászok azt hangoztatják, hogy inkább
meghalnak, de követeléseikből nem engednek.
E s z t e r g á l y o s János képviselő és S i ev é r főszolgabiró felszólítására sem reagáltak.
Hétfőre már olyan hírek érkeztek a bánya
mélyéből, hogv az éhségtől mintegy 50 bányász
beteg lett. többen eszméletüket vesztették.
A sztrájk ügyében F a b i n y i
Tihamér kereskedelemügyi miniszter
és E s z t e r g á l v o s János képviselő telefonbeszélgetést folvlatolt. A miniszter kijelentette, hogv a bányászokon segiteni akar, de a jelenlegi helyzetben
nem lehet a munkásokkal tárgvalni. A képviselő közölte a miniszterrel, hogy a sztráik a
«'akszervezeti vezetőség tudta nélkül jött létre.
K o m ó e s v István nrépostkanonok. a kereszténvszociális munkásság vezetője a legteljesebb egyetértésről biztosította a sztrájkoló szociáldemokrata munkásokat.
A béketárgyalások, amelveket a miniszter

megbízásából M i c h n a g miniszteri tanácsos
vezet, hétfőn délben engedmény nélkül félbeszakadtak.
Izgalmas várakozás közben este fél 11 óráig
szakadatlanul folytak a tárgyalások. Este 11
órakor közölték a nyilvánossággal a megegyezés szövegét, amely á következő a munka azonnali megkezdése esetén:
1. Az őszi segély, azaz 57.300 pengő október
23-ig kifizetésre kerül. 2. Téli segély cimén
ugyancsak 57.300 pengő karácsony előtt kerül
kifizetésre. 3- Amennyiben a munka megkezdéséig a sztrájkolok erőszakosan kárt nem
okoznak, senki semmilyen oldalról nem részesülhet megtorlásban. 4 A sztrájk miatt az
üdülési szabadság senkitől meg nem vonható.
5. A bányamunkások nyers keresetéből eszközlendő levonásokat a kormány képviselője a legrövidebb időn belül felül fogja vizsgálni.
A munkásság képviselői a határozatokat
azonnal közöltek a bányavidéken tartózkodó
bizalmi férfiakkal és már a késő esti órákhan
megkezdődtek a tárgyalások a sztrájkolókkal.
Az éjféli órákig még nem érkezett jelentés
arról, hogy a sztrájkolok a megegyezést elfogadták-e és ennek értelmében feljönnek-e a
tárnából vagy sem.

Jffíreií
Az

id«

A Szegedi Meteorologiai Obszervatórium
jelen'i: Szegeden a hőmérő legmagasabb állása 19.5, a legalacsonyabb 10.6 C. A barometer
adata nullfokra és tengerszintre redukálva
reggel 752.7rom,este 746.7 mm. A levegő páratartalma reggel 78, délben 66 százalék. A
szél iránya délnyugati, erőssége 2—3.
A Meteorologiai Intézet jelenti este 10
órakor. Időjóslat: Erős, helvenként viharos
nyugati, majd északnyugaii szél. Ujabb
esők, egyes helyeken esetleg még zivatarok,
a magasabb hegyeken később havazás valószinü. Erős hősülyedés.

— Meghalt Kiss Menyhért. K i s s Menyhért,
volt nemzetgyűlési képviselő, aki egyizben a
makói kerületnek volt a jelöltje, vasárnap délután Pesten meghalt. Kiss Menyhért felsőkereskedelmi iskolai tanár volt. aki szép eredménnyel dolgozott az irodalom terén is- Vasárnap még beszédet mondott a budapesti országzászlónál A kétórás beszéd kimerítette. Fáradtan ért lakására, ahol szívfájdalmakról panaszkodott. A fájdalmak egyre jobban erősbödtek és a délutáni órákban egy szívroham
megölte Kiss Menyhértet.
— Ifjnsági szociális parlament. Kedden este
tel nvolr órakor a Katolikus Ház nagytermében ifjúsági szociális parlament kezdődik. A
parlament októberben és novemberben minden
kedden és pénteken ülésezik. Az előadásokhoz
bárki hozzászólhat A keddi ülésen dr. B e c k e r
Vendel pápai kamarás mond bevezető előadást.
A parlament Hőadói a következők: Fehér István. Máriaföldv Márton, Kiss Tihamér, dr.
Mester János. dr. Kogutowítz Károly, Oláh
O' örgv, dr. Nagv Géza, dr. Dsida Elemér. Vár ri;
"
Imre, Deák Sándor. Nemes Czike Gábor,
Tobler János. Aradi Zsolt, Balla Borisz, Veress Zoltán, Fekete Pál. Reisz Mikes. dr. Kelemen László és báró Zichy-Czikann Móric.

— Meghűlésnél, náthaláznál, torokgyulladásnál, mandolalobnál, fülkatarrusnál, valamint
idegfájdalmaknál és szaggatásnál naponta fél
pohár természetes „Ferenc József" keserűvíz
nagyon jót tesz, mert i gvomorbélesatornát
alaposan kitisztítja és desinficíálja, azonkívül
pedig megfelelő emésztést biztosit. Egyetemi
orvostanárok véleménye szerint a Ferenc József víz hatása gyors, kelleraec és megbízható,
s ezért használata járványok idején is igen célszerűnek bizonyul.
— Nemzetkiízi grafikai és ex libris kiállítás
Szegeden. Október 21-én nyílik me^ a Városi
Muzeumban a nemzetközi grafikai es ex libris
kiállítás, melyet a budapesti Grafikabarátok és
Exlibris Gyűjtők Egyesülete karöltve a szegedi
muzeummal rendez. A muzeumban tíztagú bizottság dolgozik a tömegesen beérkező gyüjteményanyag rendezésén.

B 01 AT

1 9 3 1 október 1 6 .

G Y A R O R S Z Á G

ruha- é«; kabálanyagok
olcsón, Ulinhler. Tábor u. 7b.

A törvényhalósági
vátaszíó;ogosu*tak figyelmébe
A szociáldemokrata párt titkári irodájában
(Munkásotthon, Hétvezér.ucca 9 , I I . emelet),
délelőtt 9 órától este 8 óráig, vasárnap és ünnepnapokon 9—1 óra között minden ellenzéki
választójogosult meggyőződést szerezhet, logy
fel van-e véve a választók névjegyzékébe. Ha
pedig 1931 január 1-től lakást változtatott arra nézve is felvilágosítást adunk, hogv melyik
körzeMkerület) névjegyzékében szerepel, tehát
hol kell szavazati jogát gyakorolnia.
A szociáldemokrata párt
végreha jtóbizoltsága.

A szociáldemokrata párt néogvülései: 17-én,
- Református teaest Somoi'vi-telepon. A Soszerdán este fél 8 órakor a Munkásotthonban
mogy itclepi református imaház felépítésének
CHétvezér-ucca 9.1, előadók: Ernst Sándor és
'avára vasárnap este a K<»cskemétiné-féle vendr. Adler Dezső, — a Csonka-féle vendéglőben
déglőben teaestélvt rendeztek a telepi reformá(Római-körut és Gnl-ucca sarok), előadók: Látusok. Az estél vt T e l e k v lelkész nvitotta meg.
jer Dezső és Dání János.
megemlékezve október 6-ról. T ó t h
István
„Szociális kérdések megvalósítása krisztusi
A felsővárosiak figyelmébe. A szociáldemokmegvilágításban" címen tartott előadást, dr. rata párt felsővárosi pártszervezeti csonortja
C. s o r d á s István aktuális társadalmi problé- Szilléri-sugárut 24. v i m alatti helvijfcgében a
mákról beszélt. B á r á n y Pál énekszámokat
választásokra Vonatkozó mindennemű f e l v i l á adott elő, Az estély tánccal folytatódott a reg- | gosítást köznapokon 6-—8-ig. vasár- és ünnepgeli órákig.
1 napokon 9—12-ig készséggel nyújt.

HyalUseiBdőldiSöülegssségekrl.SO
P o l l á k

T e s t v é r e k n é l .
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iniézőségének közleményei:
Felkérjük ama tagjainkat, akik a féláru uta-»
zási kedvezményt igénybevenni óhajtják, hogy
utazási szándékaikat egy-két nappal előbb jelentsék be a Délmagyarország jegyirodájában,
ahol a féláru utazásra jogosult csoportokat öszw
szeállitják.
Három Weekend-egyesületi
tag, akik csü-1
törtök éjszaka a személyvonattal
Miskolcra
akarnak utazni, keres egy negyedik társat. Jelentkezni a Délmagyarország jegyirodájában.

I Esterházy™smikátf, fölszeltek,
j vaj, sait,
S. ,9J Í
í csemeífeAruk M á r k u s n á l ,
— A Szegedi Izr. Nőegylet köszönetet mond a
háziasszonyoknak, adakozóknak és megjelenteknek, akik az október 13-án tartott teaest sikerét
előmozdították.
— Kérelem. A m. kir osztálysorsjáték főárusitóf
kérik, hogy akik a postán küldött sorsjegyek árát
még nem egyenlítették ki, szíveskedjenek a meg*
felelő össz/eget kifizetni, mert a nyereményigénv és
minden más jog csak ugy biztosítható, ha a sors*
jegyek ára az előirt 30 fillér költségáltalánnyalj
együtt október 20^1kí huzás előtt kiegvenlittetett*
Ha azonban bármely oknál fogva a sorsjegyeket
nem akarják megtartani, szivesktdjenek azonnal
visszaküldeni az illetékes helyre, mert nagy káit
és veszteség éri a főárusitókat, ha azokal posta*
fordultával nem kapják vissza.
— A Szegedi Kisdedóvó és Jótékony Nőegyesü-»
let néhai nagynevű óvónőjének, Székely Gábornénak arcképét nem október 17-én, hanem november
17-én fél 12 órakor leplezik le. Az ünnepi beszédet
dr. T ó t h Béla polgármesterhelyettes tartja.
— A Magyar Művészet legújabb számában
Hermán Lipót befejezi a Szépművészeti Muzeumi
klasszikus mestereinek művészi elemzését. Meller
Simon Wíttmann Ernő renaissance-bronzainaki
kollekcióját ismerteti, Sebestyén Károly a színház építőmüvészetének fejlődését foglalja össze.
Illusztrált tájékoztatót szívesen küld a kiadóhivatal: Budapest, Erzsébet-körut 7.
— Az Ujszegedi Népkör ülése. Vasárnap választmánvi ülést tartott az Ujszegedi Népkör
Hauser Rezső Sándor elnökletévei. Az ülés örvendetesen vette tudomásul, hogy dr. Pálfyt
József polgármester expozéjában magáévá tette a hídvám fokozatos megszüntetését és kíje-<
lentette, hogy az idegenforgalom emeléséhez a
legfontosabb eszközt modern strandfürdő létesítésében látja. A választmány a polgármester,
nek köszönetet mondott. Ezután értekezletté
alakult át az ülés. amelynek tárgya a törvény-»
hatósági tagok jelölése volt. Az értekezlet a a
Újszegeden betöltendő két bizottsági tagságra
Hauser Rezső Sándor c. főigazgatót és Ugi Géza plébánost jelölte.

Helyszíni szm\$

a kasszafisróbeiar&kkel
(A Délmagyarország munkatársától.) Jelentette a Délmágyarország, hogy a rendőrségnek
bravúros nyomozás után sikerült elfogni a
két kasszafurót: B o r o s s József és K e s z é g
József rovottmultu szegedi lakósok személyében. ök ketten követték el belvárosi plébánián,
a Tisza-malomban, az egyetem központi épületében. az Erdélyi-cégnél a betöréseket. Boross
József ismert kasszafuró, tagja volt a H o m a ifivérek bandájának és áprilisban szabadult k i
a Csillagból, ahol 15 hónapi börtönbüntetését
töltötte.
A két kasszafuró a rendőrségen részletes és
töredelmes beismerő vallomást tett. Hétfőn a
detektívek helyszinelő-körutra vitték a „mackósokat." Végigjárták velük azokat a helyeket,
ahol a betöréseket elkövették. Mindenütt megmutattak, hogy miképpen hatoltak be és hogy
dolgoztak. A detektívek tovább
nyomoznak,
mert az a feltevés, hogv a többi, eddig még kiderítetlen betöréseket is ők ketten követték eb
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A színházi iroda hirei

HÍREK

Egy jómódú makói gazda öngyilkossága. I g a z
Mihály 65 éves gazdálkodó Szent János-tér 21. sz.
házában vasárnap reggel az eresz alatti szarufára felakasztotta magái Mire hozzátartozói rátaláltak, halott volt. Tettét gyógyíthatatlan betegsége
miatt követte el. A hatóságok a temetési engedélyt megadták.
Csak csanádmegyei termésű hagymát engednek
ki a külföldre. A makói gazdasági egyesület választmánya vasárnap délelőtt tartott ülésén a
hagyma termelési és értékesítési problémáival foglalkozva, elhatározta, hogy a kamara utján arra
fogja kérni a földmüvelésügyi kormányt, hogy csak
a Csanádmegye területén termelt hagymára adjon
kiviteli engedélyt. A nagyjelentőségű kérelem indokolásában leszögezi a választmány, hogy a kivitelnek ez a korlátozása nemcsak osanádmegyei,
hanem országos érdek, mert a más vidékekről kiszállított silány hagyma, könnyen tönkretehetik a
magyar hagyma jóhirnevét, aminek viszont a külföldi piacok elvesztése járna a nyomában.
Kedden és szerdán vizsgálják ki az őscsanádi
hagymavásárlások ügyét. Az ellenőrző bizottság
legutóbbi ülésén a bizottság két tagja konkrét panasz formájában bejelentette, hogy a makói hagymaszindikátus két tagja öscsanádon, román megszállott területen nagyobb mennyiségű fokhagymát vásárolt és raktározott be, amellyel veszélyezteti a makói és környéki fokhagyma áralakulását. R á p o l t i N a g y József dr„ a METESz
ügyésze és megbízottja, a panaszra vonatkozóan
kijelentette, sogy a panaszolt eseteket meg fogja
vizsgálni és a vizsgálat eredményéről jelentést
tesz az ellenőrző bizottságnak. Mint értesülünk,
Rápolti dr. az ügy kivizsgálása érdekében Makóra érkezik s a vizsgálatot a helyszínen fogja megejteni.
A törvénytelen gyermekek védelmére törvényt
kér a megye. Kecskemét átirata alapján a törvénytelen gyerekek tartásdijának az ügye is foglalkoztatta a vármegye közigazgatási bizottságát s
A a r n a y árvaszéki elnök javaslatára elhatározta a bizottság, hogy a törvényhatóság utján feliratban fogja kérni a kormányt olyan törvényjavaslat benyújtására, amelynek alapján per nélkül,
közadók módjára lehessen behajtani a törvénytelen gyermekek neveltetési költségeire megállapított tartásdíjakat.

és Müvé&szet
HETI MŰSOR:
Kedden délután: Lyon Lea. Filléres helyárak.
Kedden este: Vadvirág.
Szerdán este: Vadvirág.
Csütörtök délután: János vitéz. Katonaelöadás.
Filléres helyárak.
Csütörtök este: Vadvirág.
Péntek este: III. Richárd. Shakespeare-est. Premierbérlet 7.
Szombat délután: Éva.
Szombat este: Vadvirág.
Vasárnap délután. Vadvirág. Esti helyárak.
Délutáni bérlet.
Vasárnap este: Cigányszerelem. Radó Teri énekes primadonna bemutatkozása. Premierbérlet 8.

Az álarcosbál
A Verdi-estékkel nem lehet betelni. Találkozásról találkozásra monumentálisabban jelenik meg
előttünk a melódiák titánja, aki egyszerűségében,
szomorúságában ez örök fényt sugározza és e
barbár században is el tudja hitelni, vannak nagy
és szép dolgok, vannak még érzések, amelyek megsebzetten is repülni tudnak a géniusz megsebezhetetlen szárnyain.
Verdi egyik legszebbik müve, A z á l a r c o s b á l , került előadásra hétfőn este. Mondanunk
sem kell, a rajongók, akik minden operaelőadást,
bármily áldozatba kerül is, bármilyen felemelt
helyárakkal prezentálják is, ma is teljes számmal
megjelentek és zsúfolásig megtöltötték a színház
nézőterét. Az ünnep és emelkedettség külsőségeit
— hiába, csak az operaelőadások adják meg.
Minden ok megvolt az ünnepre. B á t h y Anna
és S v é d Sándor még a kősziklából is könnyeket
fakasztottak volna szivfaez szóló, kulturáltságban
remekelő és szinészileg is finoman kidolgozott
énekükkel. B á t h y
Anna nemcsak hangjának
gyönyörű tisztaságával, drámai erejével, mesterien fölépített árnyalásaival és lélektől átmelegített szépségével ért el kirobbanó hatást, hanem
játékának közvetlenségével is. S v é d Sándqrt
minden ujabb vendégszereplésénél tökéletesebbnek látjuk. Renee-jével mélyen meghatott. Sötét
liraisággal az ember fájdalmát énekelte meg, akinek életéből kiosont az öröm. Olyan meggyőző játékkal kisérte a tragikus fordulatokat, hogy valóban megrázó élmény volt szereplése. E l e k Szidi
zengő mezzoszopránja nagyon hatásos volt és
nagy sikert aratott Egy fiatal énekesnő, aki a mult
évben az Operaházban megtartott növendékhangversenyen tünt fel, K é r i Kató énekelte Oszkár
szerepét. A trémának ismert jelei között startolt,
ami azonban felvonásról felvonásra enyhült, az
utolsó felvonásbeli koloratur-áriában végre teljesen megszűnt és ahhoz teljes tehetségében megismerhettük. Nemeseri képzett technikája, egész
szubtilis csengésű magas hangjai, lágy és hajlékony pianói meghozták számára a nagy nyíltszíni
tapsot. V a j d a énekelte a grófot. Igen kellemes,
ha nem is nagystílű tenorja van, amellyel kitűnően oldotta meg a partitúra ismert nehézségeit.
Vajdának is megérdemelt sikere volt. A r a n y
József basszusa nagyot fejlődött, ő is hozzájárult
az est nagy sikeréhez. A kójms jól végezte dolgát
és kisebb zökkenőktől eltekintve, a zenekar is megállta helyét. T ö r ö k Emil lelkesen, precízen vezényelt.
A színpadon minden a helyén volt, mindössze a
harmadik felvonásban hullámzott és redőződött
zavaróan a „végtelen sötétség". A közönség megille'ődöften. a zene és a művészi élménv hatása
alatt sokszor tapsolta ki a szereplőket, meleg,
őszinte ünneplésben részesítette valamennyit, de
különösen Bátbyt és Svédet

Osztátysorsfegyef
venni

az

I.

osztátyrn

Húzás e héten.
Próbáha

ki

szerencséjét

Pető Ernő
J ő á r u s i t ó n á l

Szeged, Széchenyi tér 3

tiátralékos bönyveléseíiet feldolgozn k,

mérlegei, lársas elszámolásokat elkészítőnek és felülvizsgálnak, —
könyvvizsgálói esetén mint

ellen szakértők
érdekeit legjobban védjük meg.

üOFBMIER TESTVÉREK
adó és könyvszakértők
8UDAPES1, IV. MUZEUM tífll 7. fel: 89—757.

„Vadvirág" a makói színházban. Makóról jelentik: A sok gyenge operett után üditőleg halott
ez a kedves muzsikáju. ötletes és mulatságos dar'ab Berénvi a közönség kedvence, fáradhatatlan
mulattató Harsánvi Margit rutinos színésznő, énekével. táncaival, jellegzetes mozgásával sikert aratott. Sárossv elegáns, hódító bonviván. Jók voltak: Kelety Aranka. Radó igazgató, Kordáné. Kertész és Lánvi. Kedden Budav Géza reálffimnáziumi
igazsató „Tata házasodik" cimü vígjátékának eredeti bemutatója lesz.
Rózsahegyi Kálmán Makón. A makói színházban csütörtökön R ó z s a h e g y i Kálmán vendégszerepel. A szinpártoló egyesület javára rendezendő díszelőadáson, amelyen az „öreg tekintetes" kerül szinre, lép fel Rózsahegyi Kálmán.

„Vadvirág" kedden, szerdán, csütörtökön, szombaton és v&sárnap délután rendes helyárakkal.
„Lyon Lea": Könyves Tóth Erzsi. Ma délután,
filléres helyárakkal.
Shakespeare legszebb király tragédiája, a III.
Richárd pénteken este kerül szinre premierbérletben.
III. Richárd klasszikus darab és klasszikus
előadás. Rendező: Deréky János.
Csütörtök délután „Jánoe vitéz". Az érdeklődés
olyan nagy, hogy ismét zsúfolásig megtelik a nézőtér. Filléres helyárak.
Radó Teri, a Magyar Színház gyönyörű hangú
énekes primadonnája vasárnap este a „Cigányszetelem"-ben lép fel Szegeden először.
„ÉVA" szombaton délután filléres helyárakkal
megy a repríz nagyszerű szereposztásában
Á „Cigányszerelem" reprize vasárnap este, Lehár-muzslka! Radó Teri énekes primadonna első
fellépte!
..Vadvirág"! Vadvirág! Mindenkinek látni kelti

Apréhlrdetéiek
mr

Mindenes bejárónő, ki
jól főz, felvétetik. Wigner, Kelemen u. 4.

Bútorozott
szob&t

LAKÁST

gyorsan
jól kiad
illetőleg talál, ha felad agy apróhirdetést
MHnaaiarowzäBlwl
i W
Csinosan berendezett kü
lönbejáratu szoba fürdőszoba és zongorahasz
nálattal
úriembernek
vagy katonatisztnek —
azonnal kiadó. Erdősné,
Petőfi Sándor sugárut
52.
Csinos uccai bútorozott
szoba fürdőszobával kiadó. Kossuth u. 18, bal.
Különbejáratu bútorozott szoba kiadó SzentiiVir.-i .-.rí« ucca 34.

Elfótás
Magányos urinőt vagy
idősebb urat teljes ellátásra vállalok, igényeik
hez alkalmazkodók —
„Kellemes otthon."
Uricsaládnál jó házból
való fiu vagy leány

teljes ellátást
kanhat;

esetleg ellátás nélkül is
kiadó egy szoba fürdőhasználattal
egyetemi
hallgatónőnek. Feketesas u 15. I. 1.

Földszintes uccai szoba azonnalra kiadó. —
Ugyanott egy 2x3 hasznait szőnyeg eladó. —
Deák Ferenc u. 8b.

Foglalkozás
Németországból
hazajött németül perfekt beszélő ériettségizett fiatalember irodai
vagy
ayelvtanítói
állást keres
Cim: Székely József —
Miskolc, Bocskai u. 11.
Bejárónő takarításhoz
felvétetik állandó munkára. Báró Jósika ucca 22, földsznit 1;

Keresek szerényigényü,
megbízható mindenest.
Radoné, Kelemen ucca
2, élelmiszerüzlet.
Csepel varrógépek kirendeltsége felvesz agilis ügynököket legelőnyösebb feltételek mellett. Jelentkezés kedden
11—l-ig Kárász ucca
8, I. 3.
Verlässliches anständiges Fräulein sucht Stelle Umgebung Szeged,
unter „Sofort."
Himzőnőt felveszek —•
Reitzern , Aradi u. 6.
Deutsches Fraulein für
die Nachmittagsstunden
gesucht. Sie melden —
Müller, Tisza Ltjos kör
ut 33, II.

ADÁS-VÉTEL

Házat]

legkönnyebben el- §]
adhat vagy vehet,
ha meghirdeti a
Délinagyarország
apróhirdetései között

I

Egy jóforgalmu uri és
női fodrászüzlet bizonyos ok miatt eladó. —
Érdekldőni lehet Frits
Testvérek, Tisza Lajos
körút 54.

Agyak éjjeliszekrénnyel
kerti bútorok, mosóeszközök eladók. Kálvária
u. 37.
Libatoll, ágy, éjjeli szek
rény, asztal, konvhai füszerkészlet és női
téli
kabát eladó. Tisza Lajos körút 15. sz., emelet.
Szobamelegitő petróleum kályhát veszek. —
Salamon
füszerüzlet,
Mars tér 9.

Elveszett egy nőstény
farkas (hasas) kutya, —
megtalálója jutalom ellenében adja le Kölcsey
u. 12. Steinerné.

Felelős szerkesztő: PÁSZTOR JÓZSEF
Nyomatott a kiadótulajdonos üélmagyarország
Hírlap- és Nyomadvállalat Rt. könyvnyomdájában
Felelős üzemvezető: Klein Sándor.
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Sport

Az elsó liga vasárnapi fordulója. Budapest:
Ferencváros—III. kerület 3:1 (2:0), Budai 11—
• Hungária 1:1 (1:0), Újpest—Soroksár 3:0 (0:0),
131-« ííkii n \
T
O.O (2:1).
/0.1 \Debrecen:
I\ /> K .. „ „ «Bocskai
.. . 1) . .1 2
Phöbus—Kispest
3:3
—Attila 8:0 (3:0)! — Európa kupamérkőzés:
Genf: Svájc—Csehország 2:2 (2:1)1
Kiss (SzTK) 3 óra 20 perces idővel megnverte a bajai országúton 100 kilométeres távon
megrendezett kerékpárversenyt, amely az SzTK
által alapított Papp Ferenc-vándordíjért folyt,
A helyezések sorrendje: 2. Hódv (SzTK-) 3 óra
ciójából 3:2-re javította az eredményt.
24.20
perc, 3. Joachim (SzTK) 3 óra 26 perc. 4.
Á déli csapat ezzel a győzelmével a kupataSzűcs (Remény) rajta, 5 Csánvi (SzTK) raita.
bella második helyére a Közép mögé eggyel
Az eredmények alapján a vándordíj idei védő.
kevesebb adott, illetve a két kapott gól miatt.
je az SzTK lett. 90 kilométeres ifjúsági ver.
A mérkőzést a középkerületi R' u b i n t jól
senv: 1- Kopasz (Reménv), 2. Farkas (Remény),
vezette.
3. Jancsovics (SzTK).

A Siesed FC első őszi győzelme
Szeged—Somogy 2:1 (0:0)
ötödik mérkőzésén első őszi győzelmét aratta a Szeged FC; 2:1 (0:0) arányban nyerte meg
a Somogy elleni meccsét. A Szeged FC ezen a
mérkőzésen győzött, az egyenletes, jó játékkal
azonban még adós maradt, de némi forma javulás mégis észlelhető volt a csapaton. Érthetetlen, hogv az a csapat, amely az elmúlt szezonban ötödik tudott lenni, az idén nem tud magára találni. Az a csatársor, amelyet tavaly
olyan nehéz volt a kapu előtt feltartani, bizonytalan és eredménytelen lett. Talán a halfsor az, meg néha a védelem, amely a Szeged
FC tavalyi formájára emlékeztet. Különösen
az első félidőben kellett attól tartani, hogv a
sok gólhelyzet ellenére, a Szeged FC elveszti a
mérkőzési. Rohamozott ugyan a szegedi csapat
a halfsor jóvoltából, de a rsatársoj eredménytelen volt. A második félidőben azután félcsillant a régi tudás és a Szeged FC megnverte
a meccset. Nem szabad a vasárnapi gvőzelem
alapján vérmes reményeket fűzni a Szeged FC
további szerepléséhez, ha csak a játékosok viszsza nem nyerik régi formájukat. Bizonyos,
hogy a vasárnapi gvőzelem lénvegesen javított
a Szeged FC pozícióján. A tizedik helyen áll 3
ponttal. Mögötte a Soroksár és a Somogv foglal helyett a tabellán.
Aggodalomra egvelőre nincsen ok. mert a
Szeged FC elölt három négv pontos csapat áll,
ami nem jelent hátránvt. Ha figvelembe veszszük. hogy az Attila, amelvet 8:0 aránvban is
le lehet gvőzni. 5 pont iával a tahella hatodik
helvét foglalía el. remélni lehet, hogv a lénvegesen nagyobb kvalitású
futballistákból álló
szegedi csapat mostani helvezése csak átmeneti.
A szegedi játékosok teljesitménvéről szólva,
meg kell állapítani, hibátlanul R i e s z futballozott. A balhátvcddel szinte egyenrangú teljesitménvt nvujtott G v u r c s ó . aki azonban ismét feleslegesen faultolt. S o m o g y i és T o m .
b á r z játszott még jól a szegedi csapatból. A
győzelemben feltétlenül részük van. A többi
futballista P á l i n k á s s a l az élén feltűnően
idegesen funkcionált.
Az első félidőt a gólkéntelenség iellemezte.
t-bben egvmást multa felül a két egvüttes csa'ár«orn. A második félidőben 15—20 nercig
f"lhallo7ott a Szeged és merrnyerte a mérkőzési. V 20. percben Somogyi pompás kiszökésével és passzával Koránvi jól certerezctt, Bognárnak csak a feiét kellett odatenni, hogy a
labda a gólba nattaníon. 1:0. Fgv nerc múlva
Gvurcsó szabadrúgásából
fejelt
Somogvi
gólt. 2:0. A gólok után engedett az iramból a
szegedi csapat és a Somogv B o r o s fejese révén szépített az eredményen 2:1
K o c h bíró tárgyilagos meccsvezető volt-

A délp-vá!onato!t győzelme
SSálnyugat ellen
Vasárnap játszották le Szentesen a Dél—Dél.
nvugat válogatott kupamérkőzést, amelv
a
déli csapat megérdemelt gvőzelmét hozta. A
déli csapat a második félidő közepéig ragvogóan játszott és 3:0-ás vezetést biztosított, ezután azonban a két összekötő: v. F e k e t c k o
v á c s és H a r m a t gyenge játéka miatt viszi
szaesett és a végén — csak egv góllal győzött.
A déli együttesben nagyszerűen játszott Tóth
I I . K o r á n v i III., B u k o v e c z k v ,
Rozsn v a y és K 1 i m e n t, dc jól játszott dr. H e rc z e g is, akit sem a szélsóhalfok, sem a belső
csatárok nem támogattak. T ö r ö k . K i r á l y
és B e r g e r elfogadhatót nyújtott, v. F e k e t e k o v á c s nem birta az iramot, H a r m a t
hasznavehetetlen volt.

Két amatörbainoki mérkőzés
A vasárnapi amatőrforduló során a Dél—
Délnyugat válogatott mérkőzés miatt csak két
bajnoki meccs volt:
SzTK—MTE 3:0 (1:0)
Szeged. Az SzTK megérdemelten győzött,
mert csatárai a kapu előtt határozottabbak voltak, mint a móravárosj csapaté. Az MTE csatársora gyengén működött. A gólokat Czeglédy, Bárkányi és Gráf lőtte.
MTK-KTK 3:1 (1:1)
Makó. A makói csapat megérdemelten gvőzött a kiskunfélegyházai együttes ellen. Góllövők: Széli (3), illetve Fejes.
Másodosztályú bajnoki mérkőzések eredményei:
Szeged: Vasutas II.—Rákóczi II. 3:0 (1*)), SzAK
I I - K P L E 1:1 (1:0), Zrinyi-KAC—BTK 4:2 (2:0).
Vörös József, a szegedi csapat balszélsője, aki a
mérkőzés első gólját lőtte, olyan szerencsétlenül
csapott össze a battonyaí kapussal, hogy ballábán
sipcsonttörést szenvedett. UTC-SzEATC 6:0 (30).
Makó: Postás—MTK II. 0:0. Ifjúsági bajnoki meccs:
SzTK—UTC 5:2 (2:1). SaRvetségi dijmérkőzé«: Postás II—UTC II 3:0 (1:0). Egyéb eredmények:
KE AC—SzAK 4:3 (4:1), Sylvánia SC-ITTC vegyes
4:2 (2:0), RTK-KAC 1:1 (1:1).

A Vasutas ökölvivócsapata 11:5 aránvban győ-»
zött a Dombovári VOGE ellen a vasárnap meg*
rendezett vasutasbajnoki meccsen. A szegediek kö*
zfll Csíkos, Tury, Ambrus, Burghardt s Kleines*
ser győzött, Persich eldöntetlenül mérkőzött, vesztett Csikós és Strauch, aki az országos válogatott
Manditól szenvedett pontozásos vereséget.
A Tunvoghy-gimnáziiim sportköre vasárnap házi iiszóversenyt rendezett az ujszegedi uszodában.
Eredmények: 50 m. gyermekgyors: 1. Csonka 45.8
mp„ 2. Halász 46.2 mp. 200 m. mellúszás: 1. Holló
I 3:26.8 p., 2. Beck 3:46 p. 100 m. gyorsúszás; 1.
Beck 1:17.6 p.. 2. Holló 1:18.8 p. Vizipólómérköz«5*:
KISOK-kombinált—Tunypghy 10:6 (6:3)
SzTK—Pénzintézet céllövőverseny vol v^ár*
nap Szegeden. A versenyt az SzTK csapat,] nyerta
meg. Eredménvek: I. kategória: 1. Gyarmalhv M.
(Pénzintézet), 2. Joó (SzTK), 3 Papp (SzTKV II.
kategória: 1. Gvarmathy F (SzTK\ 2 Nemessá-"
nvi (SzTK), 3. Berde (SzTK).
A Vitorlázó Egylet versenye. Vasárnap tartotta meg a Szegedi Vitorlázó Egyesület szezonzáró házi versenyét. A vitorlás hajók
az
egyesület uszóházától indultak és a tápéi bója
megkerülésével az uszóháznál kitűzött célhoz
tértek vissza. Az összetett verseny végeredménye: 1. Horváth Antal—Fein László 8 pont. 2.
Rruckner Elemér—Danner László 6 pont, 3. dr.
Jezerniczk Ákos—dr. Tóbiás Dénes 4 pont. A'
versenyt
D r e x l c r László mérnök-tanár,
egyesületi kapitány vezetésével a vitorlázói
egvesület rendező gárdája készítette elő és bo.
nvolitotta le fennakadás nélkül.

H birko?é csanatliaÉnokság
Vasárnap rendezték meg Szegeden a déli birkozócsapatbajnokság első fordulóját. A programon
kél mérkőzés szerepelt:
Toldi—HMTE 7:0
A szegedi csapat nagy formában biztosan győzött.
A győztes együttes: Hürkecz, Dékány, Lakó, Csánvi. ördög, Csőr, Kuruez I. Az ördög—Nettrecz
mérkőzésen a vásárhelyi birkózó bordatörést szenvedett.
Vasutas—OMTK «:1
Reális eredmény. A szegediek közül Szabados,
Csikós, Szűcs, Vass, Dobó és Kekezovics győzött.
A szegedi csapat egyetlen vereségét a légsúlyú
Szépe szenvedte el. Éz volt az első szegedi birkozóverseny, amelyet az uj szabályok szerint rendeztek meg. Ennek értelmében csak tussal lehetett
győzni.
A birkozóversenv előtt
súlyemelő bemutató
volt. amelyen az országos bajnok, F a r k a s (MAC)
is részlvett és a lökésben beállította az állal.a tartott 120 kilogramos országos rekordot. A szegediek közül Szekeres, Kormos és Pápai vett részt
a bemutatón.

Dekatlon és pentatlón bajnokság. Vasárnap
délelőtt fejezték be a déli kerületi szenior dokatlon bajnoki versenyt és vasárnap rendezlek
meg a déli ifjúsági pentatlonbajnokságot. A de.
katlonbainokságban az összetett eredménvek
alapján Góbv I. (KEAC) lett a győztes 6005.27
ponttal klubtársa D á v i d előtt, akinek 5997.01
pontja volt. A harmadik helyen
Szőke
CSzTK) végzett 5042.82 ponttal, míg az egyik
favorit. S z a k á l v (SzTK) 4313.43 ponttal a
Az első déli gól a 9. percben esett egy pomnegyedik helvet foglalta el. A verseny ötödik
pás Kiiment—Korányi— Bukoveczkv
akció
résztvevőié. M i k e s visszalépett a küzdelemeredményeképen a center révén, 1:0. A 45. perctől \z ifiusági nentatlonbajnokságot 2424.97
ben rúgta T ó t h II. egvéni akcióból a mérkőpontt"! C.sekev (KF.AO nverte. A további sorzés legszebb gólját. 2:0. A második félidő 6.
rend: ?.. Végvárv CSzTK) 1897-77 pont, 3. Góby
percében K o r á n v í szerezte a déliek harmaII. CFEAC). 1891.12 pont. 4. Ketter (KEAC)
ilil- egyben utolsó gólját, 3:0. A gól után a
1863.72 pont. 5. Leitner (SzTK-) 1726.07 pont. A
Délnvugat irányította a játékot: a 35. percben
versenv meglepetése az országos ifiusági bajf e s 7.1 e r 11 -ecéből és M n s z l h v egyéni ak- nok Ketternek gyenge szcreplésp.
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Budapesti értéktőzsde zárlat. Az értéktőzsde
áralakulása nem volt egységes. Csendes üzletmenet mellett az értékek túlnyomó része kisebb árnyereségre tett szert. Egy-két papír iránt kedve*
zőbb osztalékhirek hatása alatt éiénkebb érdeklődés mutatkozott. Emlitésreméltó árjavulást ért el
a Magnezit, a Drasche, Duna-Száva-Adria vasút és
a Máv., viszont visszaesett kissé a Nova, Tröst,
Kőszén, Bauxit és a Gummi árfolyama.
Zürichi devizazárlat. Páris 20.2175, London
14.935, Newvork 304.625, Brüsszel 71.60. Milánó
26.255, Madrid 41.875, Amszterdam 207.90, Berlin
123.40, Bécs 72.73, silling) 57.20. Prága 12.81, Varsó 57.95, Belgrád 7 00, Atbén 2.92, Bukarest 3.05.
A Magyar Nemzeti Bank hivatalos árfolyamai;
Angol font 16 70-17.10. dán kor 74 40-75 20. belga
frank 7910-79 80 c,«eh korona 14 02-14 20. svéd
korona 85.85—86 75, dollár 338.45—342.45, kanadai
dollár 340.00-350.00, dinár 7.80- 8.30. francia frank
22 30—22.50. hollandi forint 231 45 - 233 45. lengyel
zlotv 64 75-65 35. leu 3 42 3.46 leva 4 00-4.15,
lira 29 90—30 25. német márka 136 00-137 60 norvég korona 84 45—85.35. o«ztrák schilling 8000—
80 70. svájci frank 11070-111 65.
Budapesti termónvtőzsde hivatalos árfolyamjelentése. Buza tiszai 77 kg-os 16.05—16.35, 78 kg-os
16.20—16 50, 79 kg-os 16.35-16.65, 80 kg-os 16.4516.75, felsőtiszai 77 kg-os 15.75—16.05. 78 kg-os
15.90—1620, 79 kg-os 16.05-16.35, 80 kg-os 16.15—
16.45, dunatiszai. fejérmegvei. dunántúli és bácskai
77k g-os 15.65-15.80, 78 kg-o<= 15 80-15 95. 79 kg-os
1595—1610. 80 kg-os 16.05—1620 Pestvidéki rozs
és egyéb 1225-12 40. sörárpa I 17.50-19.00. takarmányárpa I 14.15-14 30, zab I 1380-1410, tengeri
tiszántúli 11 00—1110.
Csikágói tcrmén'-tö'»sde zárlat. Buza alig tartott. Dec. 99 hétnyc!r:ul-rl00. máj. 99 hétnyolcad—
100, jul. 95 háromnyolcad—egynegyed. Tengeri
tartott. Dee. 76 egvnyolcnd. W j 80.75, jul. 81.25,
Rozs tartott. Dec. 51 hétnvo'rod máj. 49 hétnyolcad, jul. 46 25. Zab tartott ü<*. 74.25, máj. 75.25,
fnL 76.

