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Egy pengő tiz
Ha n a szám nem kerül rá kultúrtörténetünk legdicsőbb lapjaira, akkor a hálás utókor anói sem olvashat majd nemes emberszeretettől hevülő mondatokat, hogy hektikás
magyar gyerekek az alföldi fővárosban sokan
laktak dohos pinceodukban, hogy a trachoma
tisztánlátásra hivatott paraszti szemeket hatékony ellenszerre való pénz hijján ezrével
gyöngített c homokban s termékenységben
dus tanyavilágban és hogy vizvezeíék hiúján
a por, kövezet hijján a sár, csatorna hijján a
bűzös talajvíz volt legjobban elterjedve választások idején különösen körüludvarolt külvárosrészeinkben.
Mi is azonban az az egy pengő tiz fillér,
amelynek olyan feltötő erővel sürgetjük kultúrtörténetünk legdicsőbb lapjain a legméltóbb helyet? Hogyan jött létre? Ki adta és
milyen körülmények között adta? Ki kapta és
milyen körülmények között kapta? Miért adta valaki, ha adta? Mért kapta, ugyancsak valaki, ha kapta? Ki vagy mi az előidézője
mindezeknek a cselekedeteknek?
Milyen
számtani müveletek és egyéb erkölcsi természetű cselekedetek játszottak közre abban,
hogy ez a szám a világra született? így, ahogy
mondjuk, Egy tizedfillérrel sem több. Egy
tizedfillérrel sem kevesebb. Világtörténeti,
sőt kultúrtörténeti szám. Kereken egy pengfő
és tiz fillér.
Hát az ugy történt, kérem, hogy az Otba
mellett, amelynek legfelsőbb szülését magas
köreink mostanában készülnek befejezni, a
gyógyítás tudománya az Otin kivül régtől
fogva ismer Mabit is. Azt, hogy mi a Mabi,
legjellegzetesebben az Oti kölcsönkérésével
tudnánk meghatározni. Ha cselekedni akarunk, a kölcsönkérést mindjárt el is intézzük,
mondván, hogy a Mabi olyan Oti, amelyben
a
mabi-célokra
befizetett
összegekből
—
akár
csak
az
Otiban — a
legkevesebb orvosi célokra jut s amelyben az
adminisztráció bölcsessége — mabizonyitjuk
megint — ugyancsak csodákat művel. Egyik
ilyen csodának köszönheti a létrejöttét — ez
az az erkölcsi müvelet, amelyiknek szerep
jut a számtani alapmüvejetek mellett — az
egy pengő és tiz fillér.
Mert hát nemcsak az Oti taggal történhetik meg, hogy beteg lesz. Megtörténhetik, különösen, ha majd működni fog, az
Otba taggal is. S arra való tekintettel, hogy
már régóta működik, megtörténhetik a Mabi
tagjával is. Az a szó, hogy működik, nem a
tagra vonatkozik. A tag is működik ugyan.
De a tag működése szigorúan meg van határozva és aktiv és passzív választójogra oszlik. Aktív akkor, a választójog is, a tag is, amikor fizet. Passzív, amikor beteg. Nemcsak a
tag. A választójog is. Ha tehát nem a tag működik, amikor beteg, ki más működnék, mint
az orvos. így érünk el oda, ahova elérnünk
az írás mai szavai szerint elénk tüzetett. Mert
hát az inségmunkáson kívül ki más vesz
fel munkájáért dicső napjainkban egy pengő tíz fillért, mint az orvos.
Azaz hogy felvenne a szegény. Mert hát
ez meg ugy történik, hogy a Mabi tag, ha
történetesen Szegeden éri a betegség, elmegy az egyik Oti orvoshoz. Azért Oti orvoshoz, mert Mabi fiók nincs Szegeden s ha
nincs adminsztráció, mi szükség orvosra?
Ssőml az történik, hogy a szegedi Mabi tag
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elmegy szegedi Oti orvoshoz, Otba orvoshoz
nem mehet. Otba orvos még nincs. Otba
orvos majd lesz. A szegedi Oti orvos megvizsgálja a szegedi Mabi tagot, rendel neki, azután
végzi a dolgát tovább. Munkás életének azon
a napján is, amelyen az a szerencse érte,
hogy Oti orvosi minőségében Mabi-tagnak
rendelhetett, még munkás élete többi napjain
is. De az idő múlik, amint azt romantikus
népmesékben már régebben is megírták. S
az idők múlásával mindössze csekély félévvel
azután, hogy az Oti orvos a Mabi tagnak
rendelt, egyszerre csak pénz áll a házhoz.
Igen kérem, pénz. Még pedig ez alkalommal
kivételesen, de igazán egészen kivételesen
nem az Oti házához. Nem is az Oti székházához. Még csak a Mabi vagy az Otba há-

zához vagy székházához sem. Hanem az orvos házához. Ezt tessék képzelni. A Mabi
orvos házához. A remek kis utalványon remek kis szelvény. Hej tud az irni, aki küldted
Bizony rá is irta, nem az orvosra, a szelvényre, hogy feladó a Mabi, ok egy rendelés,
amely lezajlott félév előtt, összeg — egy
rendelés ára — pengő tiz fillér, portóra levonva husz fillér, marad kilencven, ebból
kébesitésért kifizetendő tiz fillér, summa summárum, elmegy a rendelés egy pengő t'.z
fillér árából pénzkézbesitésre harminc fillér,
az orvosnak marad nyolcvan fillér.
Hát ez kérem annak a bizonyos egy pengő
tiz fillérnek ama története, amelyet föl kell
jegyezni kultúrtörténetünk legdicsőbb lapjaira.

Hétfőn
még nem sikerült megalakítani
az uj jugoszláv kormányt
Belgrád, október 22. A jugoszláv kormányválsággal kapcsolatban eleinte oly«« hírek terjedtek el, hogy Jeftics külügyminiszter kap megbízást uj kormány alakítására. A régenstanács
vasárnap döntött, azonban ismét Uzunovicsnak
adott megbízást, hogy az eddigi politikai irány-,
elvek mellett alakítson kormányt. Uzunovics újságírók előtt kijelentette, hogy az aj kormány
megalakításánál számításba sem jöhet senki, aki
nem jelenti ki világosan, hogy fentartm nélkül
hive az eddig folytatott politikának.

Uzunovics tárgyalásai
(Budapesti tudósítónk telefon jelentése.) Belgrádból jelentik: U z u n o v i c s'dezignált m i .
niszterelnök hir szerint azt a megbízást kapta,
hogy mindazokat a politikusokat, akik 1929 januárja óla valamelyik kormány élén állták,
vonja be a kormányba. Amennyiben Uzunovics tárgyalásai sikerrel járnak, ugy S z r s zk i c s és M a r i n k o v i c s mint tárcanélkűli
miniszter lépnek be a kormányba, Z s i f k o v i c s pedig a hadügyminiszteri tárcát veszi át.
Nagy feltűnést keltett Belgrádban, hogy hétfőn délután U z u n o v i c s , K o r o s e c Antalt,
a szlovén néppárt volt vezérét fogadta, akivel
egy óra hosszat tárgyalt. Korosec az ujságirók.
nak nem volt hajlandó nyilatkozni, politikai
körökben azonban ugy hírlik, hogy a miniszterelnök őt is meg akarta nyerni kormánya
számára. Ez a helyzet azt a hirt látszik bizonyítani, Uzunovics arra is megbizást kapott, hogy
esetleg von ja be kormányába a feloszlatott szlovén néppárt egyes vezetőit is.

Egy évin udvari gyász
Belgrádi jelentés szerint egy évig tartó wdvari gyászt rendeltek ei Sánck* királyért. Hat
hónapon át még gyász lesz, hat hónapig pedig
félgyászt tartanak.

és válófélben van az tóétól. Ugyancsak a király-«
gyilkossággal kapcsolatban tartóztatta le a rendőrség Ártukovict jugosdáv állampolgárt, akinek'
útlevelét 1934 februárjában áüitották ki Buda-

Laval nyilatkozata
Magyarország ellen imditott külföldi rágalomhadjárattal kapcsolatban Laval francia külügyminiszter Khuen-Héderváry Sándor párisi magyar
követtel folytatott megbeszélésekor kijelentette, a
francia kormány nem gondolt arra, hogy Magynrorszáot kapcsolatba hozna a marseillei merény*
lettel, sőt mindent megtett a konfliktus elfajulásának megakadályozására.
Az Havas Iroda közli: Ellentétes külföldi sajtóhírekkel szemben közlik, hogy Laval külügyminiszter nem tett semmiféle kijelentést a nemzetkőzi felelősség tekintetében, amelyek a marseillei merényletre vonatkoztathatók volnának.

A „Manchester Guardian"
a balkáni ügyről
London, október 22- A Manchester Guardian
szerint könnyű lett volna Sándor király meg.
gyilkolását pusztán politikai ellenségeskedésnek tulajdonítani, de a kisantanthatalmak elhatározták, hogy a gyilkosságot nemzetközi
esetként és nem pusztán balkáni ügyként fog'ák kezelni. A kormányzótanács most olyan
:ormányt próbál alakítani, amelyben az ellenzék is képviseltetné magát. Ha sikerül ez a kisérlet, akkor remélni lehet a délszláv egység
megszilárdítását, amely a balkáni egység alap.
ja lehet.
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Holland hangok

Hága, október 22 Az amszterdami „Telegraph" megemlékezik arról, hogy a .jankapusztai terrortáborról szóló mese Pogorelec Jankának, egy éjjeli lokál táncosnőjének emlékiratai
Petrics, akit Sándor király meggyilkolásának alapján látott napvilágot. Ilyen kéteshirü nő. —
bünrészességével vádolnak, kijelentette, hogy so- aki kedvesén akar a leleplezésekkel bosszút állni —, szerepel koronatanúként a Magyarország
sem lakott Budapesten, mindig horvát állampol- ellen emelt vádaknál. Rosszhiszeműségre vall,
gár mit. A kladnói rendőrség Vondraesek Má- hogy a magyar kormánytól, vagy a magyar
riáról megállapította, hogy cukorkaelárusitó volt néptől kérnek számon olyan cselekedetet, arac-

Perscs sohasem lakott
Budapesten
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Porosz szén és koksz''!"
lyet jugoszláv alattvaló követett el belpolitikai
okok miatt.
f r a n c i a ú j s á g í r ó Kaposvárott
Kaposvár, október 22. Az Execklor cimü franinia lap tudósítója hétfőn röggel engedélyt kért
a kaposvári ügyészség elnökétől, hogy meglátogathassa & 15 évi fegyházra i V ! * n~cz Ede
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Gömbös
a varsói

tárgyalások

horvát emigránst, a kaproncai bombamerénylőt.
Az engedélyt azonnal megkapta. Beszélt Premeczczel, sőt le is Fényképezte. A tudósító bevallotta
utazásának célját, amely abból állott, állapítsa
meg, hogy Premecz valóban börtönben ül-e, mert
Párisban ellenkező hírekről suttognak. Jankapusztán is járt, ahol azonban semmiféle horvát
emigrínstelepet nem talált.

megi Kiss Pál és Peyer Károly beszéde a november 6-i ülésre marad.
Politikai körökben most minden érdeklődés
a keddi események felé fordul annál is inkább,
mert a két törvényjavaslat, nevezetesen az erdőtörvény és a gazdasági cselédek költözködésének rendezését célzó javaslat, nem számithat
túlságosan nagy érdeklődésre. Úgy tudják, hogy
a külügyi bizottságot rövidesen összehívják és
azon G ö m b ö s Gyula miniszterelnök részletesen beszámol a legutóbbi napok eseményeiről.

és a

"krakkói

visszaindult
A magyar—lengyel

Varsó, október 22. Gömbös miniszterelnök vhteói tartózkodása során Pilsudszky marsall»! több
mint kétórás tanácskozást folytatott. A tanácskozás a két állaim őszinte barátságának jegyében
zajlott le.
A varsói tárgyalásokról kiadott hivatalos jelentfis szerint Gömbös miniszterelnök, gróf Kozlowsky lengyel miniszterelnök és Bech külügyminiszter megvizsgálta azokat a kérdéseket, amelyek a hagyományos barátságon alapuló magyar—
lengyel kapcsolatok összeségét érintik, továbbá
a nemzetközi kérdéseket, különösen pedig a két
országot érintő középeurópai gazdasági problémákat. Elhatározták, nogy a közeljövőben a két
országban gazdasági tanulmányi bizottságot alakítanak, továbbá a lengyel—magyar kereskedelmi kapcsolatok kiterjesztésére vegyesbirottságot
állítanak fel ós még ebben az évben megkezdik
az idegenforgalmi egyezményre irányuló megbeszéléseket
A kulturális ós szellemi kapcsolatok kimélyitéséről szóló egyezményt Bech külügyminiszter
magánlakásán parafálta a két államfő. Az egyezmény aláirása után a lengyel külügyminiszter
ebédet adott Gömbös tiszteletére. A bankett után
Gömbös francia nyelven nyilatkozott a magyar—
lengyel barátságról.

A magyar—lengyel kulturális
eguezmenti
A Varsóban aláirt magyar—lengyel kulturális egyezmény szövege a következő:
I.: A történelmi emlékek, kulturális hagyományok és szellemi célkitűzések közös alapjának megőrzése, illetve továbbfejlesztése céljából a két kormány megállapodik abban: 1. magyar és lengyel tudományos küldöttségek, szervéztess^nek Magyarországban, illetve Lengyelországban és pártfogoltassanak a múltban Magyarország és Lengyelország között fennállt
kapcsolatokra vonatkozó történelmi tanulmányok. 2. A két ország feísóiskolai tanárainak és
hallgatóinak cseréje elősegittessék és megkörty.
nvittessék. 8- A magyar irodalmi és tudományos
remekművek lengvél nyelvre való fordításai,
illetve lengyel irodalmi és tudományos remek-

látogatás

után

a következő szavak kíséretében:
— Leteszem ezt a koszorút Báthori István dicső fejedelem és király sirja előtt a magyar
nemzet nevében. Eljöttünk hozzád erőt és "kitartást meríteni.
A koszorú szalagján a következő felirás volt;
.,Bátliori István dicső emlékének legbensőbb
kegyelete jeléül vitéz jákfai Gömbös Gyula m.
kir. miniszterelnök."
A krakkói Lengyel-Magyar Egyesület hétfőn
délután teát adott, amely en Gömböst Godlew.
ski krakkói püspök üdvözölte. A miniszerelnök
az üdvözlésre a következő szavakkal válaszolt:
— önöknek sikerült elérni történelmi céljukat és hazájukat a felvirágzás útjára vezetni,
örömmel és bámulattal tapasztaltam Lengyelország e hatalmas fellendülését és állandó erőgyarapodását minden téren. Magyarország ezer
éven át súlyos harcok között védte meg a Kárpátok medencéjét. A magvar nemzet ma is súlyos napokat él át. Hisszük és valljuk azonban,
hogy a magvarok Istene a mi népünket is felvirrasztja. Meg vagyok győződve, hogy az
önökkel való együttműködésünk nagvban hozzájárul ahhoz, hogv a tartós béke előfeltételeit
megteremtjük Európának ebben a sokat szenvedett részében.
Este a krakkói vajda ebédet adott. Az ebéd
után Gömbös miniszterelnök a pályaudvarra
hajtatott, ahonnan 9 óra 45 perckor induló
gyorsvonattal elutazott Bécs felé.
S z e m b e k gróf, a lengyel külügyminiszter
helvettese, meleg szavakban mondott bucsut a
miniszterelnöknek, aki B a k á ch-B e s sen y e i Gvörgv báró követségi tanácsos, Meng é 1 e Ferenc követségi tanácsos és P e t n e b á.
7. y személyi titkár kíséretében Bécsen át kedden délben érkezik vissza Budapestre.

Budapestre

kulturális

23.

vetekszik a 7000 ka'oriás kokszosodó P é C S Í t O ' á S b r i k e t t .
Kapható P í c s i m s i t n t e l e p e n , Z r í n n i u . 4 6. l e i e f o n 2 i - o z

Kedden délután
összeül a képviselőház
(Budapesti tudósítónk telefon Jelentése.) Élénknek Ígérkezik a parlament keddi ülése annak
ellenére, hogy csupán formális ülésnek készül.
Hétfő estig G r i e g e r Miklós, gróf A p p o n y i
György, H e g y m c g i K i s s Pál és P e y é r
Károly iratkozott fel a napirendhez. Tekintettel arra, hogy a házszabályok értelmében két
szónok az elnöki inditvány mellett, kettő pedig
ellene szólhat fel és a kormánypárt részéről felszólalásra készül K o r n i s s Gyula, valamint
L é t a y Ernő, valószinünek tartják, hogy Hegy.

Í934 októEer

egyezmény

szövege

müvek magyar fordításai támogattassanak.
II. Az előző cikkben emiitett intézkedések
megvalósithatása céljából sürgősen létesíttetni
fog egy magyar—lengyel vegyesbizottság, amely
két albizottságból áll." Az albizottság egyikének
székhelye Budapest, a másiké Varsó lesz. Az
albizottságok a vonatkozó közoktatásügyi miniszter egy megbízottjának elnöklete alatt a
közoktatásügyi es külügyminisztérium egy-egy
kiküldöttéből és a másik fél követségeinek képviselőiből ajakul.
III. Az albizottságok szabályzat utján állapítják meg feladatulc teljesítésének módozatait.
IV. Jeleu egyezménv meg fog erősittetni és
a megerősitett okirat Budapesten a lehető legrövidebb időn belül ki fog cseréltetni. Az egyez,
meny a megerősitett okiratok kicserélését kővető 30. napon lép életbe.

GdmbOs Krakkóban
Krakkó, október 22. Gömbös miniszterelnök kíséretével délben Krakkóba érkezett, ahr>l ünnepélyesen fogadták. Az állomás épülete gazdagon
volt díszítve magyar és lengyel zászlókkal. Díszszázad vonult ki zászló alatt és zenekarral, amely
a vonat megérkezésekor a magyar és a lengyel
Himnuszt játszotta. Az állomáson nagy tömeg
gyűlt össze. A fogadásra megjelent a krakkói
vajda, a főpolgármester, a hadtestparancsnok,
Godleszky püspök, a krakkói magyar—lengyel
egyesület elnöke, Dombrovszky egyetemi tanár
és «lég igen sokan mások. A diszváróterwnben a
polgármester rendkívül szívélyes hangú beszéddel
fogadta, örömét fejezte ki afelett, hogy a miniszterelnök látogatást tesz Lengyelországnak ebben
a régi történelmi városában, amely a lengyel—
magyar barátságnak oly sok emlékét őrzi.
Az állomás előtti téren ís nagy tömeg gyűlt
össze, amely óljonaéssel fogadta a miniszterelnök
köt. Az állomás elő bt a krakkói fíu- és leánycserkészek sorakoztak fel. Az üdvözlések után Gömbös kíséretével a krakkói nagyszállodába hajtatott. A kora délelőtti órákban megtekintette a
várost.
Kawelban a miniszterelnök felkereste B át h o r i István sir ját és arra koszorút helyezett

„H varsói ni nem lelenl
ut pollftkai Iránul"
Párís, október 22. A Temps vezércikkében a
magvar miniszterelnök varsói útjával foglaIko->
zik. Megállapítja, hogy a látogatás eredményeit
nem haladják -tul a két, hagyományos jóviszonvban álló nép baTáti kapcsolatainak kereteit és eddigelé még nem jelentenek n j politikai
irányt. Azok a kijelentések, amelyeket a magyar miniszterelnök tegnap este a lengyel sajtó
tudósítói előtt tett, megerősítik ez a benyomást.

Hl ölt Miazi
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OKULARIUM KELLNER MARTON, Kárász u. 3.

0'c»ft (
k
r
e
k
k
u
t a "cqíobb m
<
n
#
s
é
g
e
«
n i
e
f
W
®
"
í
o
s
o
W
» mnnii*

II

BYRD-EXPFDICiÓ
II D E U

SARKON

Newyork, október 22. A Newyork Times. Lítleamerikai jelentése szerint a Byrá-expedició négy
tagja visszaérkezett az Ed9el-Ford hegylánc vidékén tett útjáról. A kutatók a Rockefeller hegység,
a VII. Eduárd király-föld és Edsel-Ford hegylánc
között nagykiterjedésű jéggel borított fennsíkot
fedeztek fel.

Még nem állították össze
Budapest válogatottját
Budapest, október 22. Fábián Pál, a PLASz
kapitánya a jövő lnélen Párisba utazó budapesti
válogatott keretet a következő játékosokból állítja
össze: Szabó (Hungária), Vági (Kispest), Sternberg (Újpest), Győri (III. ker.), Szemere (Kispest), Seres, Szalay, Szűcs (Újpest), Turai (Hungária), Rökk, Sztancsik (Budai 11), Cseh, Titkos
(Hungária), Nemes (Kispest), Toldi (Ferencváros), Serényi (Kispest).
A végleges összeállítás vasárnap lesz, a csapat
hétfőn utazik el Párisba.
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November közepén kezdődik
a téli inségmunka
Három .csoportba sorozzák a szellemi inségmunkásokal

(A Délmagyarország munkatársától.) A városi népjóléti ügyosztályban lázasan folyik a
téli inségmunkák előkészítése, ami nehéz problémát jelent, mert tekintélyes tömegek igazságos elhelyezéséiről, illetve foglalkoztatásáról
kelil gondoskodni- A téli inségmunkák nyers
programját már régebben elkészítették és azt
jóváhagyta a miniszterközii bizottság is, tehát
ez a Tésze a kérdésnek elintézettnek tekinthető,
de a programban megrajzolt keretek kitöltése
nehezebb feladat, mert hiszen az a cél, hogy
minden munkanélküli arányosan
'usson ehhez a nagyon is sovány
;ereseti lehetőséghez a nehéz téli
hónapokban.

Í

Amilyen súlyos a helyzet a fizikai munkanélküliség frontján, éppen olyan nehéz a szellem\
munkanélküliek frontján is. mert itt is lényegesen
nagyobb a szükséglet, mint amennyinek a kielégítését az anyagi lehetőségek biztosiitják
Néhány év óta kialakult a szellemi munka-

nélküliek téli foglalkoztatása körül a rendszer.
A város a téli hónapok alatt foglalkoztatja a
szellemi munkanélkülieket, akik a város különböző hivatalaiban és intézményeiben
kapnak
beosztást, munkájukért eddig havi harminc
pengőt kaptak. A gyakorlati tapasrtalatok szerint a szellemi munkanélküliek egyenlőmértékü
támogatása nem felelt meg a méltányosság és
az igazságosság szempontjának, mert lényeges
különbség van azok között, akik csak önmaguk
eltartásáról kell gondoskodniuk és azok között,
akikre a család eltartásának a gondja is ránehezedik.
A népjóléti ügyosztály ezért megváltoztatja az idén az eddigi rendszert és a szellemi munkanélkülieket három kategóriába sorozza.
Az első kategória tagjai az inségimunka idejére
havi negyven pengőt, a másodiké havi haj-minc,
a harmadiké pedig havi husz pengőt kapnakNegyven pengős díjazást semmiesetre sem

kaphatnak azok, akiknek csak önmagukról kell
gondoskodniuk.
A szellemi inségimunikásokat nem egyszerre,
hanem turnusonként osztja be az inségmunkára
a népjóléti ügyosztály, amely most felhívja
azokat, akik a valószínűleg november 15-én
behívásra kerülő első turnusban kivannak beosztáshoz jutni, hogy kérvényüket
október
25-ig nyújtsák be a népjóléti ügyosztályhozSzellemi inségmunkára eddig négyszázhatan jelentkeztek.
A jelentkezők igényjogosuRságát és az igényjogosultak HászoTulfiságának Imártélkét egy a
törvényhatósági bizottság taféjaiiból alakítandó
bizottság fogja ellbiirálni- Ez a bizottság állapítja meg, h'ogy ki melyik kategóriába kerül
A fizika! inségmunka fs valószínű.
leg november közepén kezdődik,
die az mségimunkások már a napokban kapnak
némi kóstolót. Dr. Pálfy József polgármester
hétfőn határozatot hozott, amelyben elrendelte
a Nemestakács-ucca feltöltetlen felének soronkivüli feltöltését az inségmunkák keretében- A
töltési munkálatokhoz szükséges ezer pengőt
kiutalta a polgármester és így ez a munka a
napokban megkezdődik.

MEGKEZDŐDÖTT

OSZI KÖTÖTTÁRU
LAMPELés HEGYI cégnél
ú j d o n s á g o k n a k

o I c s ó

Hétfőn megkezdődött
a kereskedők szavazása
az esti zéróra kérdésében
(A Délmagyarország munkatársától.)
Hétfő
reggel megkezdődött a kereskedők szavazása
az esti záróra ügyében- Az iparhatóság hivatalában 12 szakma részére egy-egy ivet fektettek
fel, ezekbe jegyezheti bele minden kereskedő,
hogy a 6, vagy a 7 őrei üzletzárást kívánja-e?
Akik a 6 órai zárás mellett foglalnak állást, azok
igennel, akik továbbra is a 7 órai zárást akarják, azok nemmel szavaznak. Reggel 8 órától
már megkezdődött a kereskedők vándorlása az
iparhatósághoz, a nagyobbrészük azonban a
déli szünet alatt adta le szavazatát. Egy órakor befejezték az első napi szavazást. Eddisf
M kereskedő adta le szavazatát. A hatvannégy
kereskedő köziil
z
ötvenen igennel szavaztak, tizennégyen nemmel.
első napon tehát a szavazók nyolcvan százaléka. az esti 6 órai üzletzárás mellett foglalt
ú'lást. A textilszakosztdly tagjai közül az első
napon tizen igennel, heten pedig nőmmel szavaztak- A rövidáru kereskedők közül négyen a
6 órai zárás mellett, négyen pedig ellene szavaztak, ugyanez a helyzet a készrtihaárnsok
között is. A szavazást kedden reggel
tovább
folytatják.
*

A zárórakérdésröl hétfőn a következő nyilatkoztokat kaptuk:
K e t t i n g Lajos divatárukereskedő kijelentette, hogy feltétei nélkül a 6 órai üzletzárásnak híve.
— Nyugodtan be lehet zárni 6 órakor az üzleteket, — mondotta. Senkisem mondhatja sajnos, a

Belvárosi Mozi

Ma utoljára a

Csárdáskirálynő
5. "7. 9 óratío'.

kereskedők közül, hogy nagy forgalom van, ezért
ki kell használni az egy órát is. Annál inkább be
lehet hozni Szegeden a 6 órai üzletzárást, mert itt
nincs most idegenforgalom. Másrészt azzal, hogy
egyórával korábban zárjuk az üzleteket, meglehetős rezsit takarítunk meg, nem is szólva a szociális szempontról. Nekem 16 emberem van. Azt hiszem reggel tél 8 órától esti 6-ig éppen eleget dolgoznak.
F ü l ö p Jakab, a Böröndház tulajdonosa ezeket
mondja:
— Amikor mi, kereskedők állandóan ankétozunk és mindenféle eszközzel meg akarjuk akadályozni, hogy vevőink Pesten vásároljanak, nem
helyeslem a 6 órai záróra bevezetését. Evvel csak
elősegítenénk, hogv vevőink, akiknek esetleg nem
áll elég idő rendelkezésükre, szükségleteiket a fővárosban fedezzék
S a n d b e r g Henrik látszerész az alábbiakat
mondotta:
— Nem áll az, hogy a közönség egyrésze esti 6
és 7 óra között vásárol Ha tudni fogja a közönség, hogy 6 órakor zárják az üzleteket, akkor addig be fogja szerezni szükségleteit. Könnyen megfogja ezt szokni, a fővárosban is megszokta. A
kereskedők tehát nem vesztenek semmit, ellenben
sokat nyernek a rezsi megtakarításával. A mi
szakmánk már régen bevezette volna a 6 órai zárást, mintahogy mi voltunk az első. akik a déli 3
órás üzleti szünetet behoztuk a nyáron.
F e j é r Mór a következőket mondja:
— Határozottan ellene vagyok a 6 órás zárásnak, mert ez az üzleti forgalomnak csak csökkentését jelentené. A vásárlóközönség az üzleteket az
esti órákban szivesebben keresi fel, annál is inkább, mert akkor több ráérő ideje van. Nem ellenezek semmi tervet, amely a takarékosságot célozná, de ez a gondolat egyenesen megkárosítást
jelent. A mai nehéz gazdasági helyzetben kl kell
használnunk minden lehetőséget a munkára, mégha
az időtöbbletet is jelent, ezért az ellenpártnak a

á r u s í t á s a

munkaidő megrövidítésére vonatkozó érve semmiesetre sem méltányolható.
L á s z l ó Ilona, a László-árubáz tulajdonosa
ezeket írja:
— Csodálkozással tölt el kollégáim egyrészének álláspontja. Nem tudom megérteni, miért vannak ellene a 6 órai zárórának? Az az érv, hogy a
tisztviselőtársadalom nagyrésze, az orvosok és a
munkások csak 6 óra után vásárolhatnak, nem
helytálló. Alig van tisztviselő, aki délután is elfoglalt, a munkásember pedig csak szombaton tud
vásárolni. Üdvösebb, gazdaságosabb volna a 6
órai záróra, főnöknek, alkalmazottnak egyaránt!
Reggel 7-től este 6-ig eleget dolgozhatunk. Vannak
kollégáim, akik lelkes hívei voltak a 40 órás munkahétnek és most keveslik a napi 11 órás munkaidőt?
S z a b ó Ármin, a textilszakosztálv elnöke a következőkben nyilatkozott:
— Nem tartom helyesnek a 6 ór»i záróra behozását több oknál fogva. Elsősorban a mai gazdasági helyzet szükségessé teszi, hogv minden időt.
amit a törvény engedélyez, kihasználjunk, hogy n
vevőközönségünknek minden időben módjában álljon vásárlásait eszközölni. Szeged közönségének
igen magas százaléka tisztviselő, aki 6 óráig irodában van és csak 6—7 óra között tud vásárolni
Ez a rétege a vevőközönségnek igen nagy és iev
jelentékeny károsodás érné a kereskedőt. A rezsi
spórolás nem áll arányban a kereskedő elmaradt forgalmával. Nem hiszem, hogy volna Szegeden olyan kereskedő, aki nélkülözni tudna egy vidéki vevőt is, akit a záróra megrövidítése miatt
nem tudna kiszolgálni. Továbbá itt van az ecetem. ahonnan a tisztviselők csak a késő délutáni
órákban tudnak vásárolni járni. A hatórai záróra
mellett S/eged speciális helyzeténél fogva semmi
indok nem szól.

Korzö mozi

Kedden és izerdán

Rákóczi induló
és az

Ida regénye
A két feouapyobb és legsikerültebb magyar
film, egjrszerre egy műsorban. 5, 7, 9 órakor
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elsőrendű gázgyári es
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Boldoaasszony s.-ut 17.

Telefon: 1 9 - 5 8 .

Véres támadás a szatymazi országúton
(A Detmagyarorszdg munkatársától.) Hétfőn
reggel jelentették a rendőrségnek, hogy a szatymazi országúton, a fehértói halgazdaság bejáratának a közelében egy tanyai embert találtak eszméletlen állapotban. A járókelők akadtak rá. az ismeretlen az országút szélén feküdt; könnyen megtörténhetett volna, hogy egy
autó. vagy kocsi keresztülmegy rajta- Az eszméletlen ember mellett vérnyomok voltak.
Szatymazról azonnal ártesitettéik a mentőket. akik az eszméletlen ember bevitték a közkórházba. Megállapították, hogy a leién szenve-

Háziasszony
Hápé

r é s e n

J ó

s z e g e d i

dett súlyos sérüléseket, — valószínű, hogy
valamilyen tompa tárggyal leütötték ismeretlen
tettesek. A rendőrség azonnal nyomozást inditott az országúti merénylet dolgában, annyit
sikerült megállapítani, hogy az illetőt Szilágyi
Jánosnak hívják 'és Klskundorozsmára
valóSziilágyi Dorozsmáról hétfő hajnalban indult el,
de még nem lehetett megállapítani, hogy hová
tartott. Kihallgatni még nam lehetett, az esti
órákig nem nyerte vissza eszméletét. Állapota
igen sitíyos, de remélhető, hogy sikerül megmenteni az életnek-

l é g y ,

s z a p p a n t

mostan

v é g y !

A munkaidő, az inségmunka és
a Társadalombiztosító kérdése
a szociáldemokraták vasárnapi gyűlésén

Kéth'y Anna beszéde
(A Délmagyarország, munkatársától.) A szegüli SJsak&McvttteU. UuwUsúg vasárnap délelőtt a Munkásotthonban gvülést tartott, amelyen L á j e r Dezső párttitkár beszélt nagyszámú hallgatóság előtt. Azzal kezdte előadásai, hogy a gazdasági élet helyreállításának
egyetlen utja: a fogyasztás fejlesztése.
— Hiába akarnak termelni, — mondotta Lájer, — nem tudnak, ha nincsen fogyasztás. A
fogyasztás fejlesztésének legnagyobb akadálya
az alacsony munkabér, továbbá a szobályozatlan és tulhosszu munkaidő. A munkás és'alkal.
mázolt minden keresetét elvásárolja, minden
keresete a fogyasztást fejleszti. Fontos nemzetgazdasági érdek tehát, hogy a bérek és fizetések emelkedjenek és törvényhozási uton állapítsák meg valamennyi foglalkozási ágban a
legkisebb munkabért.
Lájer ezután adatokkal bizonyította, hogy
1032 óta mikép alakultak a munkabérek és hogyan csökkent a munkás keresete, majd
a munkaidő
kérdésével foglalkozott.
— Magyarországon az átlagos munkaidő heti
56 óra, — mondotta. 781.143 munkás dolgozik
az országban hetenkint összesen 43.fi28.120
munkaórát. Ha azonban a heti munkaidő nem
lehelne több 48 óránál, ezesethen 127.774 emberrel többet lehetne foglalkoztatni. Ha p H lg
4(1 órára csökkentenék a heti munkaidőt
akkor 309.558-al több, tehát 1.000.000 mu nkfls és
alkalmazott iulhalna foglalkozáshoz. A heti
48 órás munkaidő bevezetésével minden m u n .
kanélkfilit munkához lehelne Magyarországon
juttatni.
Az ínségmunkákkal
foglalkozott ezután Lájer és megállapította,
hogy a közületek állal végeztetett inségmunkn
rombolta le a bórnivót. mert a magánipar átvette az inségbéreket. Tiltakozott ennek során
az olyan inségrendszer ellen, amely az insésbejulottnk segélyezését munka végzésélWz köti. Majd a munkanélküliek biztosításáról be.
szélt és a munkahiány ellen való biztosítás
kölelezőtételét sürgette
A Társadalombiztosító
ttgye is szóbakerült a gyűlésen és a 20 filléres
igazolvány, valamint a 30 filléres receptdíjak
megszüntetését követelték. Kimutatta
Lájer

1934

O R S Z Á G

Dezső, hogy ma a biztosítottak munkaadóigazolváuy C4inén évi 260.000 pengat, reoeptmegvállás címén pedig 850.000 pengőt fizetnek külön járadékként. Lájer indítványára ezután a
szakmai gyűlés a következő
határozati ''javaslatot
fogadta el:
„A szegedi Szakszervezeti Bizottság szegedi szakmai gyűlése a Szakszervezeti Tanács
utján megkeresi a magyar kormányt és kéri
hogy iktassa törvénybe minden foglalkozási
ágban a heti 48 órás munkaidőt, tiltsa el az
ezt meghosszabbító tuldolgoztatást és tórvénhozási uton állapítsa meg a legkisebb mun
kabért.
A gyűlés tiltakozik az inségmunkarendszer
ellen, meri ez elvonja a munkaalkalmakat és
lerombolja a munkabéreket.
A gyűlés megállapítja,
hogy az állami és községi közület kötelessége azokról is gondoskodni, akik önhibájukon
kivül mnnkanélkül vannak,
ezért megkeresi a kormányt, hogy valósítsa
meg a munkanélküliség elleni biztosítást.
A gyűlés követeli végül mind a beteg biz
tositoltakra, mind az OTI-ra is káros munkaadói igazolvány és receptdíjak megszüntetését és a vonatkozó rendelet hatályon kivfi'
helyezését.

Anna beszéde
a n .bizoffsán qviTésén
Kéthly

A szegedi szociáldemokrata párt nőszervező
bizotsága vasárnap délután kitűnően sikerült
kulturdélutánt rendezett az ipartestületben. A
nagyterem zsúfolásig megtelt közönséggel, az
érdeklődés azonban olvan nagy volt, hogv
töhbsznzan nem kaptak jegyet az előadásra. Á
műsort dr. S z e p e ^ s y n é
Szamek
Sára
elnöki megnyitóbeszéde vezette be.
— őszinte és nagy az örömöm, mikor itt
körülnézek, — kezdte beszédét. Nagy és őszinte azért, mert látom magam körül ezt a zsúfolt
termet, melv nemcsak azt dokumentálja, hogy
a m u n k á s á g a maga nagv nyomorúsága dacára is áldozni tud olvan célra, mint amit ez
i rnoi kullurdélután szolgál. De ez a nagvszámu hallgatóság azt is dokumentálja, hogy a
•/ígedi munkásság átérzi és átérti, hogv mit
felent számunkra a munkáskultúra. F.gv ilyen
kullurdélul; in nem egvszerii szórakozás, a
munkáskultura a nroletáriátus iskolája. A m i

október

23.

igazságainkat még nem tanítja a hivatalos tudomány, de a hitük és meggyőződésük avatta
a mi tanítómestereinkké a világ tudományának és művészetének legjobbjait.
— Nekünk tanulnunk kell, hogy taníthassunk, hogy nemcsak erőben, de hilben is felkészült harcosai lehessünk a mi igazunknak.
Dr. Szepessyné nagy tapssal fogadott előadását Barbussé szavaival fejezte be, hogy „a proletariátus mindent tud, ha akar és mindent
akarhat, ha tudása van.
A Szegedi Általános Munkás Dalegylet szerepelt ezután nagy sikerrel, majd S t e r n Dóriné és D á n i Jánosné szavaltak hatásosan. A!
munkástornászok szerepellek még, majd a
munkás-mandolinzenekar adott elő néhány si-<
keres zeneszámot. Két egyfelvonásos szindara j
hot is műsorra tűztek, ezekben S t e r n Dóri,
Ü v e g e s Rózsi, L e n g y e l Piri, S c h v a r c
Lajosné, P á 1 f v József és B o z ó k y Lajos
szerepeltek rendkívül ügyese-1..
Nagy várakozás plőzle meg
Kéthly Anna
országgyűlési képviselőnő ünnepi beszédét.
— Mint az inkvizicóis vallatások tüzes fogói, — mondta többek között, — ug.y tépik a
gondok testünket-lelkünket. Az az ember
azonban, aki messzebb lát a mindennapi gondoknál, aki nem hiszi el, hogy az embernek
más sorsa nem lehet, mint a nyomor és a reménytelen küzdelem, az gondolkozni kezd a
dolgon. És a gondolat annvit jelent, mint megindulni a helyes uton. Mi szociáldemokraták
itt állunk és várjuk az indulókat, bizonyosak
vagyunk, hogy a gondolkozás utja csak hoz-*
zánk vezethet.
— Agitáció és szervezés — folytatta Kéthly
Anna, ez elhozza hozzánk azokat, akiknek velünk azonosak az érdekeik. Akik nélkül csak
keservesen
és magunkrahagvottan
állunk
szemben a kapitalista rend zsoldosaival. Tanítás ez, felnyitja a szemeket és felvilágosítja
agyukat, hogv tisztán lássák azt, ami velük és
körülöttük történik. Az emberek, a dolgozók
seregében sokan vannak még vakok, azt hiS7rtk, hogv sorsuk egvéni sors és égvénj csoda
változtathat rajtuk. Sokan azt hiszik, llQgvhn
szépen kérnek és könvörősnek, akkor megkönyörülnek rajtuk. Sokan hisznek abban, hogy
vannak iószivek, akiket kellő esdeklésscl meg
kell indítani és akkor lesz ruha, lakás, nem
lesz rosszul táplált gvermek. Megmutatjuk a
népbetegségek pusztítását, az öngyilkosok számának emelkedését, a iobbsorsra érdemes gyermek időelőtti koporsóba jutását. És megmutat,
juk. hogv az ember keze és agya mindent megtud szerezni, amire tizszerennyi embernek
szükrége van.
.
— Tanítani! Tanitanil Tanítani! — mondta
e/ulán Kéthly Anna, — hogy az emberek lássák isazi sorsukat. S akiben nincs elegendő
lelkierő és kitartás, elegendő hit és bizalom,
győzzük meg őket tényekkel, hogy nincs más
ul. mint a mi utunk.
Kéthly Anna naevbatásu beszedét hosszantartó tapssal köszönte meg a közönség, amely
még a tornászok játékában, maid a Munkás
D.nlegylet énekében
gyönyörködött és ünnepelte annak karnagvát is: H o f f m a n n
Jánost. A sikerült kulturdélután bevételét a nóhizottság a munknnélküli tagjai gyermekenek
felruházására fordítja.

í

Fáidalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy
a legjobb fiu, féri, apa, testvér és sógor

ifj. Szöllössy Imre
váratlanul elhunyt. Dráo-a halottunkat 23-án
délután fél 4 órákor kísérjük utolsó útjára
a közkőrházbó1 a ref. temetőbe.
A g y á s z o l ó család.

Hátralékos M n w e l é s e k e t

mérleget, társas
készítenek

£s

könyvvizsgálat

8

feldolgoznak,

elszámolásokat

el-

felülvizsgálnak, —
esetén mint

ellen szakértők
érdekeit learjobban védjük me?.

HOFBOUER TESTVÉREK

adó és könvvszakértők
NUtiPESI, iV.MÜZEUK iiflí 7. Tel: 89—757.
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A vizsgálat kiegészítését rendelik el
a kisvasúti borcsempészés ügyében
(A Délmagyarország munkatársától.) Hónapokkal ezelőtt indult meg a vizsgálat a kisvasuton történt borcsempészésok ügyében, a
polgármester megbízásából dr. Pávó Ferenc tbtanácsnok hallgatta ki a kisvasút személyzetének tagjait, akik az esetről felvilágosításit adhattak. Az eredeti feljelentés szerint ez az évek
óta űzött visszaélés igen tekintélyes összegekkel károsította meg a várost, mert nagymenynviségii bort vont el a fogyasztási adó alól azn
által, hogy a bort kisvasuton. a vámházak és
c, fogyasztási adóellenörök elkerülésével csempészték be a városba.
A kihallgatások értesülésünk szerint igazolták a feljelentést és a vizsgálat eredményeiből
is megállapítható annyi, bogy
aimi nagy károkat okozhatott a város számára,
de hogy mennyi a tényleges kár, azt ma már
megállapita/ni nem lehetA kihallgatásról felvett jegyzökönyveket és
az ügyre vonatkozó iratokat dr. Pávó Ferenc
tb. tanácsnok átküldte a tiszti
ügyészségnek.
valóban elkövették a visszaéléseket,
hogy esztendők óta űzik
a borcsempészést•

amely most átvizsgálja az iratokat és megállapítja, hogy szükség van-e a további vizsgálatra, vagy még más iratok beszerzésére, ha
azonban a vizsgálat eddigi eredményét elegendőnek találja az ügy elbírálására, megteszi javaslatát a polgármesterhez. A kisvasút személyzete nem tartozik a város szorosan vett
státuszába és igy a kisvasúti
alkalmazottak
ellen szabályszerű fegyelmi elidrdst nem lehet
indítana. Mint .szerződéses alkalmazottak állnak a város, illetve a kisvasút szolgálatában és
a polgármester, mint munkaadó, a fegyelmi eljárás formaságaiinak mellőzés óv el járhat
el
ellenük, ha beigazolt vádakról, tényleg elkövetett visszaélésekről van szó.
A tiszti ügyészségen az iratok dr. Szekerke
Lajos főügyészhez kerültek, aki kijelentette,
hogy az aktákat csak szombaton kapta meg,
igy még nem tanulmányozhatta át az anyagot,
amelyről a vizsgálat teljes befejezése előtt különben sem nyilatkozhatna. A helyzetet mégis
ugy látja, hogy szükség lesz a vizsgálat kiegészítésére, mert felmerült néhány tisztázásra váró
részletkérdés is.

Ezer pengőre ítélték Oláh Gábort fl makói ellenzék előkészületei
a debreceni busiieráng-pörben a törvényhatósági választásokra
Debrecen, októljer 22. A debreceni ítélőtábla
hétfőn tárgyalta Oláh Gábor ismert debreceni költő és Daán Ilona nyelvtanárnő rágalmazási perét.
Oláh Gábor »Panoráma« cimü verseskötetében
megjelent egyik verse miatt Daán Ilona feljelentést tett ás a. törvényszék a költőt rágalmazás és
becsületsértés miatt 500 pengőre ítélte, de a sértettnek nem ítélte meg a 12.000 pengős kártéritéskövetelését. A táblai tárgyaláson Oláh Gábor büntetését ezer pengőre emelték fel, ezenkívül
kötelezték ezer pengő nem anyagi kár megfizetésére.

(A

Délmagyarország makói

tudósítójától.)

A

Függetlenségi és Kossuth párt makói körei tegnap
népes értekezletet tartottak a Il-ik olvasókör Kálvin-uccai helyiségeiben. Márton Bálint országos
alelnök nyitotta meg az értekezletet, majd dr. Kolonics a küszöbön álló törvényhatósági választások előkészítésével foglalkozott. Ismertette a választások előkészítése érdekében eddig tett lépéseket és előterjesztést tett a választások lefoly-»
tatásához szükséges bizottságok megalakítására.
A gyűlés minden hozzáadás nélkül elfogadta az
előterjesztéseket és két bizottságot alakított,
amelynek elnökévé Márton Bálintot, alelnökévé
Biró Sándort, a titkári teendők elvégzésére pedig
11. Szabó Imrét választotta meg. A további teendők elintézésével a három tagu vezetőséget bízta
meg, akik azonban minden fontoeabb ügyben
Bécs, október 22. A Telegraph jelentése sze- jelentést fognak tenni a bizottságoknak. Végül
rint Skoda Károlyt, a Skoda-müvek alapítójának
általános helyesléssel vette tudomásul az értekezfiát Mödlingben az ottani csendőrség letartóztatta,
mert két jogtanácsosát töltött revolverrel a ke- let az elnökségnek azt a bejelentését, hogy a

Skoda Károlyt
letartóztatták

zében arra akarta kényszerileni, hogy 400 ezer

szociáldemokrata párttal közösen veszik fel a küz-

schillinget azonnal fizessenek ki. 400 ezer schil- delmet, a független kisgazdák nélkül, amelynek
linggel állítólag jogtalanul károsították meg célkitűzéseivel nem azonosítja magát a KossuthSkodát.
párt.

A DELMAGYARORSZÁG
NYELVTANFOLYAMAI
Annak érdekében, Hogy előfizetőinek kulturigényfeit a legmagasabb fokban is szolgálja és
kielégíteni segítsen, megállapodást létesített a
Délmagyarország kiadóhivatala a világhírű Benedict svejci nyelviskolával angol, francia,
olasz és német nyelvoktatásra.
A megállapodás értelmében előfizetőink, akiK
a nyelvkurzusokon részt kívánnak venni, jelentkezzenek kiadóhivatalunkban, ahol a tandíj lefizetése ellenben gondoskodnak arról,
hogy az illetők a Benedict nyelviskola hallgatói
közzé beiktathassanak és a kurzusokon végig
résztvehessenek.

A "Délmagyar ország
elő kltán/a
segíteni,
bogy előfizetői
a
nyelvfanfolyamokon
részt r e p e s s e n e k » e n n e k érdekében
azoknak
az
előfizetőknek,
akik
a Benedlckt
nyelviskolába
beiratkoznak,
a
kurzus
tartama
alatt
d í j t a l a n u l adja
a
D é l m a g y a r o r s z á g o t .

CSIPETKE
UJ RENDSZERT vezetnek be az idén az
ovodák mellé szervezett napközi otthonokba,
megreformálják ezeket a gyermek-, vagy
szegénybarát intézményeket és a reform ab*
ból fog állani, hogy az apróságok »ingyen«ebédjeiért meghatározott száma napokat kell
majd

dolgozniuk

azoknak a szerencsétlen

szülőknek, akik rászorulnak a napközi otthonok szolgálatának és segítségének igénybevételére. Rászorulnak, mert nincs, aki vigyázzon világrahozott aprószentjeikre, ha véletlenül munkaalkalom nyílik a számukra, vagy
rájuk kerül a városi szükségmunkáknál a
sor. A kinálkozó kereseti lehetőségeket nem
igen szalaszthatják el, mert hiszen akkor
még népkonyhai ebédet sem kapnak, nem
jutnak fautalványokhoz és nem szerezhetik
meg azokat a filléreket, amelyekből egy kis
életrevalót vásárolhatnak maguknak és a gyerekeiknek. Beadják hát a legkisebbeket, a
leggyámoltalanabbakat, a gügyögő, tipegő
emberpalántákat a napközi otthonokba, ahol
meleg van, ahol jószívű nénik vigyáznak rájuk és ahol délben tápláló ebéd is jut
gyomnoeskájukba. Nagy könnyebbség volt a
munkás-, helyesebben a munkanélküli szii- •
lők számára eddig ez a jószándéku intézmény, súlyos gondokat vett le amúgy is
roskadt vállukról, nyugodtan szaladgálhattak
fogyatkozó reménységgel a munkaalkalmak
délibábjai után, mert tudták, hogy estefelé,
ha fáradtan megtérnek, be kell kopogniuk a
napközi otthonba, ölbe kell venniük az apróságokat és vihetik haza a legtöbbször hideg és nyirkos odúba, a kopár asztal mellé.
De most életbeléptetik a reformot. Ezentúl
nem adják ingywn, Isten nevében, szeretetből,
társadalmi és szociális kötelességből a napközi otthonok falatnyi gyerekebédjeit. Majd
a hozzáértők pontosan kiszámítják, hogy
egy-egy ilyen ebéd értéke hány inségmunkaperc, vagy munkaóra, esetleg
munkanap
munkaértékének felel meg és az apróságok
tányérjára csak akkor mérik ki a meleg levest, ha előbb hivatalosan beigazolódik, hogy
az érdekelt szülő munkában, verítékben lefizette ezt az értéket, megváltotta gyerek«
számára a napközi otthon menüjét.
Lehet, hogy a reform kigondolóit bölcs
szándék és filozófiai meggondolás vezette.
Arra gondoltak valószínűleg, hogy az Ínségesek minél kevesebb napot töltsenek ebből
a most következő és igen keservesnek ígérkező télből a munkanélküliség kényszerű és
idegroncsoló, lélekromboló
tétlenségében.
Gondolták, ha minden hónapban bizonyos
számú napokat kell dolgozniuk a maguk
népkonyhái leveseiért, ha külön néhány napot kell dolgozniuk ártatlan emberpalántáik
ebédjéért, ezenfelül havonta hozzájutnak néhány napig a napszámmal fizetett inségmunkához is, jobban eltelik a hónap, jobban
elmúlik fejük fölül a tél.
Valamit mégis kifelejtettek a számításból,
kifelejtették azt, ami talán a legfontosabb,
hogy akármilyen nagy és végzetes is a munkanélküliség, hébe-hóba akadhat valami kis
alkalmi munka, ami hozzájuttathatja az anynyira rászorultakat néhány filléres pótkeresethez. De — ha ilyen körültekintő gondossággal foglalják majd le a különböző ci1 naeken igényelt kényszermunkákkal a munkanélküliek minden idejét — szegények, a nagy
munkanélküliségük miatt nem fognak rá- *
érni arra, hogy elvállalják az esetleg felkínálkozó ós tisztességes, megszolgálható keresetet biztosító normális — munkalehetőségeket. Lehet, hogy ez elvezeti nagyszerű
társadalmunkat a munkanélküliség megszűnéséhez, de az insóg, a nyomor, a kétségbeesés likvidálásához semmiesetre sem vezetheti el.
m. I.

Fűzök, melltartók, nyakkendők

készítését, javítását, alakítását vállalom
legolosóbban
legújabb
F Ü f c f F r 7 C I k ' 0 s 3 u t h u- 25. II. e.
divat szerint I U I O I t i £ O l Teeyenpíóbarendelőst
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A Szt'grdi Meteorologlal
Obszervatórium
jelenti: Szegeden a hőmérő legmagasabb állása 17.3, a legalacsonyabb 2.0 C. A harometer
adata nullfokra és tengerszintre redukálva
reggel 767.8. este 769.6 ram. A levegő páratartalma reggel 82, délben 55 százalék. A szél iránya északkeleti, erőssége 1.
A Meteorológiai Intézet jelenti este 10
órakor. Időjóslat: Délies légáramlás, kevés
felhőzet, éjjel sok helyen ködképződés, főleg az Alföldön talajmenti fagy, a nappali
hőmérséklet kissé emelkedik.

— A főispán Budapesten és Baján. B a r a n y i Tibor főispán hétfőn este Budapestre utazott. ahonnan kedden Bajára megy. A főispán
csütörtökön érkezik vissza Szegedre és pénteken foglalja el szegedi hivatalát— Móra Ferenc emlékezete
Nagykőrösön.
Nagykőrösről jelentik: A nagykőrösi Aranv János Társaság vasárnap délután tartotta meg
évadnyitó felolvasó ülését. Az elnöki megnviló
után M a g v a r Kázmér tiszteleti tag Móra Ferencről emlékezett meg. Dr. K á z m é r Lajosné
Möra-költemcnyeket adott elő.

Női és férfi kelengyék
legolcsóbban

POllflK

TesIVérehntt

— Dr. Aigner Károlv betegsége. Dr. A i g n e r Károly királyi közjegyző,
nyugalmazott
főispán napok óta beteg. Betegségéről és állapotáról. mint ¡1 vénkor történni szokott, a legkülönbözőbb hirek terjedtek el a városban. Ma
érdeklődtünk állapota iránt és azt a felvilágosítást kaptuk, hogy dr. Aigner influenzában és
nikotinmérgezésben betegedett meg: betegsége
néhány napos és rövidesen jobban lesz.
— Megalakult a szegedi festőkereskedők szakosztálya. A Szegedi Kereskedők Szövetségének
keretében vasárnap megalakították a festőkereskedftk szakosztályát. F.lnöfkmek Kardos Mihályt választották meg, elnökhelyettes
Rlttm
Miksa- titkár dr. Jánossy Gergely. A festőkereskedők szakosztálya elhatározta, hogy a 7
órai üzlet zárás fenntartása mellett foglal állást— Várhelyi-Veszelovszkv József: a Csongrádi-sugáruti iskola igazgátója. A tanfelügyelő
az iskolaszék ajánlására Várhelyi-Veszelovszky
Józsefet, a belvárosi fiúiskola tanítóját, a tanitói járáskör elnökét
a
Csongrádi-sugáruti
elemi iskola igazgatójává nevezte ki.
— Garami Ernő súlyos beteg. Budapestről je •
lentik: Garami Brnő. a sw>ciáIdamokraták isimort vezető egyénisége agyvérzésből kifolyólag
baloldali hü dóst kapott. Garaminak hétfőn kellett volna egy elletne indított perben a biróság
elé állania, de a tárgyaláson nem jelenbetett
rnieg. védője orvosi bizonyítványt osatolt be.
amely szerint Garaimi betegsége miatt maradt
távol. Garami betegsége körülbelül háiromhómapi gyógykezelést igényel, állapota súlyos- de
javulóban van.
— Megalakult a kétnénvseprőmunkások gaz.
rlasági csoportja. Vasárnap megalakult Szegedien a kéményseprőm unikások országos gazdasági egyesületének délvidéki csoportja. Résztvettek az ipartestületben tartott ülésen a kétncnyseprő munkaadók H akük bejelentették,
hogy az uj alakulást teljes erejükből támogatni
fogják. Blnök lett ifjú Szabó Sándor, jegyző
Lovas Áron, pénztáros Cscjiádi András, ellenőrök Somogyi Aladár és Porsár János. Ezenkívül hattagú választmányt alakítottak— Tn ga va tá s az Alsóvárosi Iparo«körben. Szép
Ünnepség keretében tartotta meg az
Alsóvárosi
Iparoskör vasárnap választmányi ülését. Takács
Béla elnök beszámolt a napirenden levő ipari
mozgalmakról, majd arról tett jelentést, hogy a
körbe ujabban 30 uj tag lépett be. A választmányi
ülés után az uj tagok felavatása következett. Vacsora után Takács Béla üdvözölte a megjelent vendégeket, majd Körmendy Mátyás beszédében rámutatott a kézmiiiparosság helyzetére. Ezután Hauser liezső Sándor c, főigazgató ünnepi beszéde következett, maid még lóbben felszólaltak.
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m=-ként már 34 pengőért is kapható. SZŐNYEGEK
szakszerű javítása, tisztítása stb
Szőnyegc*o<n6zó lAnyok a z o n n a l fe vétetnek.

— Erős, vérbő, kövér emberek igyanak naponként, reggel éhgyomorra egy kis pohár természetes „Ferenc József" keserüvizet, mert ez
rendes gyomor- cs bélmüködcst biztosít, számottevően előmozdítja az emésztést és kitűnően szabályozza a vérkeringést. Számos szakorvosi nyilatkozat tanúsítja, hogy a Ferenc József víz szív- és idegbajosoknak, vese- és cukorbetegeknek, valamint köszvényben és csuzban szenvedőknek is nagyon jót tesz.
doöozos
rmmenihati
— November elsején megnyílnak a napközi
otthonok. A szegedi óvódák mellé szervezett
napközi otthonokat november elsején nyitják
me^-. Az otthonokban az idén 360 gyermek számára főznek ebedet: a multévi létszám 380 volt.
Az idén a napközi otthonokban kiadott ebédekért — inségmunkdt kell végezniük c, megebédeltetett gyermekek szüleinek •..
— ELŐADASOK. A Ferenc József Tudományegyetem Barátai Egyesületének bölcsészeti szakosztálya szerdán délután 6 órakor az egyetem archaeoíogiai intézetében (Szukováthy-tér 1., III. e.)
ülést tart. Előad dr D e é r József „Közösségérzés
és nemzettudat a XI.—XIII. századi Magyarországon" cimmel.
— Vasárnap éjszaka. F a r k a s Mátyás 26
éves kiibekházi kovácssegédet hétfőre virradó
sulvrs állapotban szállították a «vbészeti klinikára a mentők. Farkas sérülését az okozta,
hogy egy csendőr karddal levágta a bnlfülét a
kübekházi ..Hangya-vendéglőben'". — M a r n i ,
k ó Gvörgy 24 éves röszkei földművest vasárnap
éjszaka megtámadták és összeszurkálták. Marnikót a mentők sulvos állapotban a sebészeti
klinikára szállították.
Baleset. K a t o n a Júlia 34 éve? Kistelekiucca 8. szám alatt lakó bejárónő hétfőn délelőtt
olyan szerencsétlenül esett le a létráról, hogy
bókacsonttörést szenvedett. A mentők a sebészeti klinikára szállították.

Estélyi virágokat

•f

GáSor" Szőnyegszövő

Monstre büníigye! tárgyal
Szentesen
a szegedi törvényszék
(A Délmagyarország munkatársától) Monstra
Jünper tárgyalását kezdi meg kedden reggel a
szegedi törvényszék Víw/a.v-tanácsa- Róna LászW
Szentesen, a vármegyei kórháznak volt
aj
ellenőre és ebben a minőségében sikkasztást4
csalást és sorozatos közokirathamisitást követett el- Az ügyészség a volt kórházi ellenőri
46 rendbeli közokirathamisitással• 2 rendbeH
folytatólagosan elkövetett csalással és 3 rend"«
béli sikkasztással vádolja. Kívüle még 8 vád««
1 ott ja van a bűnügynek és 75 tanút idéztek meg
a főtárgyalá&ra. Tekintettel a tanuk nagy számára és arra a körülményre, hogy a tanuk
nagyrésze szentesi, az egy hétig eltartó tárgya"
•lást a Vaday-tanács Szentesen folytatja
le.
A tanács hétfőn délután elutazott Szentesre*
ahol a jársbiróság épületében tartják meg a
sikkaszitó kórházi ellenőr bünparének
fötáir-i
gyalását^ ^ ^ ^
— Műkedvelő előadás az alsóvárosi kultúrház«
ban. Az alsóvárosi kultúrházban vasárnap este a
Máv.-altisztek körének műkedvelői a „Feihő Klári" színmüvet adták elő szép sikerrel. A szereplők
közül kitűntek: Csányi Bözsi, Daubner Julcsi. Nagy
Juci, Schmercer Irma, Bác Manci, Horváth András,
Jároli Jenő, Acs Imre, Bácz Lajos, Steinbech János és Purilák Tamás. A magyar táncot Busa Mária, Kiss Péter István, Paál Manci, Norling Dezső,
Tóth Bózsi. Paál Árpád, Kéri Terike, Bugárszky
N. Sándor, Széli Bózsi, Tuszinger János, valamint
Balogh Bözsi és Balogh J ó z s e f adták elő. A szinmü-1
vet Bóka Ignác hozzáértéssel rendezte.

Töszsdle

művésziesen legolcsóbban készít

Fehércégtáblás Boros Miksa-cég
M A K Ó !

HIREK

Amig felesébe haldoklott, ellopták a biciklijét.
B. Nagy István gazda, akit az elmúlt években rendkívül súlyosan érintettek a megnehezült gazdasági
viszonyok, héttőn délelőtt beteg feleségét látogatta
meg a kórház sebészeti osztályán. A látogatási idő
hosszura nyúlt, mert a nagybeteg asszonyt halálos ágyán találta. Amidőn pedig a halál bekövetkezése után az ilyenkor szokásos teendők elintézése céljából távozott a kórházból, sehol sem találta
a kórház előtt hagyott biciklijét. Az ismeretlen
tolvaj éppen akkor lopta el, amikor felesége halottas ágya előtt állott. A rendőrség megindította a
nyomozást.
Szerdán tárgyalják a vármegye iinségmnnkaprogramot. A vármegyeházán szerdán délelőtt 10
órai kezdettel értekezlet lesz. amelyen az idei insé.gmunkaprogramot állapítják meg Az értekezleten a belügyminisztérium részéről dr. Szekeres
Sándor miniszteri osztálytanácsos vesz részt.
Elitélték a gazdát, mert megverte a kisbérest.
Sárkány György makói gazdálkodó könnyű testisérlés vétségével vádoltan állott a járásbíróság
büntetőbirája előtt. A vád szerint Sárkány a nála
alkalmazásban volt kiskorú béresfiut, mert az a
gondjaira bizott jószágot nem ott legeltette, ahol
a gazda meghagyta, megverte annyira, hogy a fiu
sérülései 8 napon belül gyógyultak. A biróság a
gazdát 50 pengő pénzbüntetéssel egyenlő 10 napi
fogházra itélte. Az itélet nem jogerős.
Két éjszakai betörés. F a r k a s Pál lakatosmester Hunfalvi-ucca 5. szám alatti lakásán, amig a
házbeliek "a színházban voltak, vasárnapra virradóra betörők jártak, akik ágynemüeket, ruhákat és
némi készpénzt vittek el. — Vasárnapról hétfőre
virradóra özv. K i s s Jánosné Nagycsillag-ucea 51.
számú házánál jártak betörők, akik a hambár' feszitették fel s 5 mázsa búzát kocsira »éve. vittek
magukkal. A rendőrség mindkét betörés ügyében
folytatja a nyomozást

Budapesti értéktőzsde zárlat. A szombaton megindult szilárdság és barátságos hangulat a mai
tőzsde forgalmára is átterjedt. Az általános javulás és kedvezőbb megítélés hatása alatt már nvi-«
táskor élénkebb forgalom fejlődött ki és magasabb
árfolyamok kerültek felszínre. A tőzsdeidő későbbi folyamán különösen egyes favorizált papírokban, mint a Bauxit, Nasici, Tröszt, Magyar cukor részvényekben tekintélyes árnyereség jött létre A többi értékeknél csak kisebb áriavulás mutatkozott. ,»
Zürichi devizazárlat. Páris 20.2125, London
15.08, Newyork 304.50, Brüsszel 7160, Milánó 26.26,
Madrid 41.875, Amszterdam 207.775, Berlin 123.35,
Bécs 72.75, Schilling 57.10, Prága 12.8075, Varsó
57 00. Belgrád 7.00, Athén 2.95, Bukarest 3.05.
A Magyar Nemzeti Bank hivatalos árfolyamait
Angol font 16.85—17.25, dán kor. 75.00—75.80, belga
frank 79.10—79 80. cseh korona 14.02—14.20, svéd
korona 86.60-87.50, dollár 338.40 -342.40. kanadai
dollár 339.00—349.00. dinár 7.80—8.30. francia franK
22.30-22.50. hollandi forint 231.65-233.65. lengyet
zloty 64.65-65.25, leu 3.42-3.46. leva 4.00—4.t5,
lira 29.90—30.25. német márka 136.00—137.60. norvég korona 83 70—84.60. osztrák schilling 80.00—
80 70. svájci frank 110.70-111.65.
Budapesti terménytőzsde hivatalos árfolyamjelentése. Búza tiszai 77 kg-os 16.15—16.40, 78 kg-os
16.30—16.55, 79 kg-os 16.45-16.70, 80 kg-os 16 55—
16.65, felsőtiszai 77 kg-os 15.70-16.00, 78 kg-os
15.85—16.15, 79 kg-os 16.00-16.30. 80 kg-os 16.10—
16.45, dunatiszai. fejérmegyei, dunántúli és bácskai
77k g-os 15.65-15.80, 78 kg-os 15.80-15.95, 79 kg-os
15.95—16.10. 80 kg-os 16.05—16.20 Pestvidéki rozs
és egyéb 1225-12 40. sörárpa I 1750-1900. takar,
mányárpa I 1415-14.30. zab I 13 80—14 10, tenged
tiszántúli 1100-1110.
Csikágói terménytőzsde zárlat. Buza lanyhuló.
Dec. 97—97.25, máj. 97 egynvolcad—egynegyed, Jut.
92 h.íromnvolcad—egvnegved (—). Tengeri lanyhuló. Dec. 75.25 (—), máj. 77.25 (—), jul. 77 ötnyolcad
( — B o z s tartott. Dec. 69.25—ötnyolcad ( — m á j .
71.25 háromnyolcad (—), jul. 71.25 (—). Zab lanyhuló. Dec 50 ötnyolcad (—"I, máj. 48 háromnyolcad
(—1 iuL 43 háromnyolcad (—).
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Sport
A Szeged FC bravúros győzelme
Uipest ellen
A szegedi sport nagy sikerét jelenti a vasárnapi újpesti győzelem. A Szeged FC 2:1 (2:0)
aránybem győzött a bajnokságra törő újpesti
együttes ellen, otthonában, saját közönség«
előtt. És ami a legkellemesebb tény: a Szeged
FC nem szerencsével kényszeritette megtadásra
nagyhírű ellenfelét, hanem reális körülmények
között harcolta ki a fényes eredményt. A Szeged FC. amely még két héttel ezelőtt a tabella
utolsó helyezettje volt, vasárnap megmutatta,
hogy eddigi indiszpomált szereplése csak átmeneti volt- A Somogy ellem már megmutatta,
hogy kezdi visszaszerezni formáját, vasárnap
pedig máir a tavalyi Szeged FC-t láttuk az újpesti stadionban küzdeni. Ezen a mérkőzésein
isimét kirobbantak a régi erények; a lelkesedés,
a mindent elsöprő győzniakarás és a Szeged
FC fennállása óta először bajnoki mecc.s>en legyőzött otthonában egy ..nagycsapatot", fis a
durvának kikürtölt Szeged FC fair volt technikásán játszott ezt az ellenfél is elismerte- El
volt ragadtatva attól a küzdenitudástól, amit
a Szeged FC produkált. Ennek legjobb bizonyítéka, hogy a meccs után Langfelder Ferenc, az
Újpest igazgatója gratulált a csapatnak. Nem
keresett mentséget a
vereségre;
elismerte,
hogy a Szeged FC megérdemelten győzött.
A bravúros győzelem kivívásáért minden játékos dicséretet érdemel- Ez nem a győzelem
utáni megszokott megállapítás, hanem a tények
lerögzitése. A védelem és a half sor hibátlanul
funkcionált, a csatársor játéka pedig az első
színvonalra emelkedett ezen a .meccsen. Most
rhSr nenicsaik a mezőnyben játszott, de a kapu
előtt is veszélyes tudott lenni, ugy, l.ogy a válogatott újpesti, védők tehetetlenségükben sok
szabálytalanságot vétatték- Volt Sternbergnek
egy olyan hendsze. amelyért csak tizenegyes
járhatott, a biró azonban — mérlegelt.
Amikor a játékosok teljesítményének elbírálásáról van szó. a kitűnő szegedi egyeüt+esből
három futballistát külön ki kell emlni: Pálinkás• Somogyi és Gyuresó játéka
válogatott
nívón mozgott, de a többi is becsületesen megtette kötelességét.
Nagy lendülettel kezdte Újpest a játékot,
Jávor bombája alig kerülte el Pálinkás kapuját.
A Szeged FC-játéíkosain azonban semmi elfogódottság nem látszott; jól irányzott passzokkal lassankint átvették a támadás szerepét —
eredményesen. A 8. percben Somogyi jól irányított, szabadrúgása nagy kavarodást idézett elő
az újpesti kapu előtt, a labdát
Bognár a kapufára fejelte• később
pedig Hóri, Sternberg és Futó között a hálóba továbbította. 1:0'
A gól nagy lelkesedést öntött a szegedi játékosokba és ujabb rohamra indultak, közben
azonban pompásan paríroztak néhány veszedelmes újpesti támadást. A 32. percben megszületett a második Szegied FC-gól. Szabadrúgás volt Újpest ellen és azt Somogyi ismét
a kapu elé helyezte, ahol Sternberg és Bognár
várta a labdát, amelyet
Bognár ért el elöb'j és fejjel véáhetetlenül a gótba továbbította. 2:0.
A
félidő hátralévő részébein az Újpest kísérletezett, de nem tudta áttörni a szegedi védelmi
vonalatA második félidő a Szeged FC-Te nézve nem
jól kezdődött, mert már a 2. percben balszerencsés gólt kapott;
Balogh kapufáról kipattanó lövése
Pálinkást érte és igy jutott a hálóba
2:1.
Csak néhány percig tartott a gólokozta újpesti
felélénkülés, ismét a Szeged FC veszélyeztetett. És a csapat csak akkor kezdett védekezni,

amikor a mérkőzés már a befejezéshez közeledett, az eredmény realitásához nem' fér1 kétség.
Kornerarány: 1:1.
A Szeged FC játékosai hétfőn délelőtt a klubhelyiségben gyülekeztek, ahol a drukkerek nagy
ünneplésben részesítették őket- Gratuláltak
Rebró trénernek is, akit táviratilag a Hungáriatábor is üdvözölt. A távirat szövege a következő:
,,A nagy csapat trénerét boldogan üdvözlik a
Hungária-drukkerek..."
A Szeg-ed FC az Újpest felett aratott győzelmével a tabella hetedik 'helyére úgíoft-

A SzflK második veresége
A vasárnapi amatőrforduló meglepetése a
SzAK veresége Hódmezővásárhelyen és a KTK
győzelme az SzTE felett. A többi mérkőzésen
a favoritok győztek.

Az,első liga vasárnapi eredménye. Budapest:
Hüríflária—Phöbus 5:2 (1:2), Kispest—Attila
5:1(3:1), Soroksár—Bocskai 1:1 (0:0) ( 1 ) . Budái 11—III. kerület 3:1 (0:0). Kaposvár: Ferencváros—Somogy 7:3 (3:0).
Atlétikai verseny. A vasárnap megrendezett
szenior atlétikai verseny eredményei: RudugrA«:
I. Soóky (SiAK) 3.32 m., 2. Angelmayer II. (SzTK).
Gerelyvetés: 1. Apró (SzAK) 49.50 m„ 2. Polgár
(KEAC) 49.28 m., 3. Vargyas (KEAC 48.75 m. Hármasugrás; 1. Angelmayer (SzTK) 23.20 m., 2. Széli
(KEAC) 12.45 m. 800 m. síkfutás: 1. Pleplár
(KEAC) 2:13 p„ 2. Varga (SzAK) 2:16 p, 3. Scherer (KEAC). 2C0 m.: 1. Szőke (SzTK), 2. Zsombor
(SzAK).
A Vasutas ökölvívócsapata másodosztályú bajnaki mérkőzésen 6:8 arányban vereséget szenvedett
az NSC-töl Budapesten. A szegediek közül Csikós
pontozásos, Strauch kiütéses győzelmet aratott,
Ambrusnak nem volt ellenfele; pontozással vesztett Turi, Ambrust, Burghardtot és Persichet szabálytalanságért leléptették.
A, „Futár" csillagtura résztvevői vasárnap délelőtt futattak át Szegeden. Szegedre elsőnek dr
Zsótér Bertalan, a volt szegedi versenyző érkezett be. Az ellenőrző állomás Makón volt.
Az SzTK direktóriuma beszámolt a választmánynak eddigi működéséről. A választmány sajnálkozással vette tudomásul dr. V a s s Béla lemondását és helyette v. S i m á n d y Károlyt választották meg a direktóriumi tagságra.

» Ifjúsági atlétikai verseny. Érdekes küzdelmeket
•gyenge eredményekét hozott az Erdélyi ArpádVóndordijas déli kerületi ifjúsági atlétikai verseny
második napja is. Eredmények: 100 m.: Csekey
MTK-Vasutas 1:1 (0:0)
(KEAC) 11.9 mp„ 400. m.: 1. Csekey (KEAC) 58.8
Szeged. Reális eredmény, a makói csapat
mp„ 800 m.: 1. Takó (Tanítóképző) 2:21 p. 110 m.
azonban közelebb 'állt a győzelemhez. A gólokat
gátfutás: 1. Somody (Nagykőrös) 20.6 mp. MagasRózsa, illetve Sajtos lőtte.
ugrás: 1. Nagy (KEAC) 163 cm. Távolugrás; 1.
Csikós (KEAC) 586 cm. Rudugrás: 1. Somody
HT V E - S z A K 1:0 (1:0)
(Nagykőrös) 2.80 m. Súlylökés; 1. Ketter (KEAC)
Hódmezővásárhely. A tartalékos SzAK haII.89 m. Piszkoszvetés; 1. Ketter (KEAC) 34.65 m.
tártalan balszerencséje, főleg gólképtelen csatársora miatt vesztette el a mérkőzést, amely-; Gerelyvetés: 1 Ketter (KEAC). 4x100 m.; 1. KEAC
•47.'4-mp. 4x400 m: 1. Tanítóképző. A kétnapos vernek egyetlen gólját Balogh szerezte:
seny eredményei alapján a vándordíj idei védője
KEAC-Sz.' Máv. 2:1 (0:0) .
•a. KEAC lett, amely 88 pontot szerzett. A második
Szentes. Az uionc élsőosztályu csapat várat- 'helyen a Nagykőrösi gimnázium végzett 83 ponttal. Harmadik'a Tanítóképző. Az ifjúsági verseny
lanul kemértv ellenfele volt a btf jnókrtafc, ífftrely
tíz emberrel harcolta ki a gvözelrnef, mert ka- keretében rendezték meg a 10.000 méteres szenior
sikbitóbajnokSágot, amelyet a vendég S z i l á g y i
pusa, B o d r o g h Jr"az első "félidő 32. percében
'MTK) nyert meg 32:11 perces idővel. A helyezéarccsorsttifrést szenvedett és a kórházba TídMt
sek sorrendje: 2. Csonka (Vasutas) 38:30, 3. Gyet-szállítani. A gólókat Tó^h I i : (lí-és); v. Pekévay (Vasutas) 34:10 p„ 4. Vass (SzAK).
tekovnes, illetve Siábó lőtté. A 'mérkőzés után
a három válogatott: dr. T ó t h , dr. H e r e z e g
. VA KEAC a magasugrócsapatversenyhen 165
és B u k ö v e c z k y elutazott Hollandiába.
centiméteres átlaggal a második, a sulydobásban
.11,46 méteres átlaggal a harmadik helyen végzett
KAC-SzTK 2:1 (1:1)
a Budapesten megrendezett főiskolai bajnoksáKecskemét. A bajnokaspiráns csak szerencsével tudott győzni az ismét formában levő SzTKj gokban.
ellen Klimerit (11-es) és Harmat góljaival. Az'
SzTK gólszerzője Bárkányi volt.
M A K - M T E 4:2 (2:1)
Makó. A móravárosí csapat annak ellenére,
hogy jól játszott, nem tudott győzni, mert csa-|
tárai a kapu előtt sokat tologattak, a MAK pedig kihasználta a gólhelvzetéket. Góllövők:!
Horváth II. (2). Balog (li-es). Varga, illetve
Cs'ót'i I. és Wittmann <fll-es). A biró Sántát
(MTE) és Baloghrít (MAK) kiállította.
KTK—SzTE 3il (2:1)
Kiskunfélegyháza. A KTK megérdemeltén
nyerte meg a mérkőzést és igy idei első győzelmét aratta.
Másodosztályú bajnoki mérkőzések. Szolod:
UTC—Postás 2:1' (1:0). A másodosztályú derbit
csapkodó játék jellemezte. MTK II ^-Vasutas t t 1:0
(1*))., Zrinyi-KÁC—KEAC II. 3:2 (3:0): Benedekét
a biró a "KEAC-ból kiállítót'fi. SzftATC—SzFlE
3:1 (2:0). Makó. MAK II—KiTE 8,1 (1:0?. KiSluindorozsma: KPLÉ—Rákóczi
(3Á> TttSOK bajnoki. Tunyoghy—hódmezővásárhelyi gimnáfciUm
3:3 (0-21 Egyéb eredmények: SzMÍ Ií - PostáV II
3:0 (0:0). Svivánía SC-SzAK ifj 4:1 (2:0). KÉAC
komb.—RTK 10:1 (5:1).
' •'

A „Toldi" vasárnap Orosházán mérkőzött az
OMTK-val a déli kerületi birkozócsapatbajnokságértés nagy meglepetésre 3:4 arányban
— vereséget szenvedett. A szegediek közül csak
Dékány, Lakó és ördög győzött, á többi elvesztette mérkőzését. A Toldi veresége ázzak'magyarázható, hogy két legjobb birkózóját, a Kurücz-fivéreket nélkülözni volt kénvtelen.

Vasutasok, állami tisztviselők!

A ré(fl arcképes Igazolványok érvénye az év végével mogBZllnik.
Az ni igazolványba nj fénykép kell. S drb 6 11 ' m -e* kemény
kartonra 4 ' » / >
( ¡ I M O M V I
f é n y k é p é i n é l , Széchenyi
hurvn P
* 1 tér 8. Korzó Mozival szembo

Mai árajánlatunk
ÉLELMISZEREK:
10 deka mazsola drazsé
10 deka tejhalom
40 deka kocka nugát
1 doboz egyötödös szardínia
MINDSZENTEKRE:
10 drb 50-es csavart sirgyertya
10 drb 30-as csavart sirgyertya
10 drb 50-es fehér favoriia sirgyertya
1 drb favorita nagy sirmécses
3 drb favorita kis sirmécses
Keresztmécses 5 égővel
Talpas sirmécses
Szélfogó üvegbura sirgyertyához
Gömbölyű matt üvegbura kereszttel
; HÁZTARTÁSI CIKKEK:
Háztartási kalapács fa nyéllel
Spékelő tü
3 drb kekszkészitő forma (húsvágó
gépre szerélhető)
Nyeles csiszoló gumi rozsdás evő• 'eszközök tisztításához
.2 drb csiszoló vászon
-10 m% fehér, v. barna légelzáró vatta

—.24
—.24
—.24
—.48
—.11
—.18
—24
—.22
—.22
—.24
—.24
—.12
—88
—.24
—.58
—.78
—.24
—.28
—98
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HETI MŰSOR:
Kedden délután: Szeressen kedve*. Filléres
helyárak.
Kedden este: Az abbé. Szinmüujdonság. Premíerbértet 9.
Szerdán este: Az abbé. Szinmüujdonság másodszor. A bérlet 6.
•• i •
CsütörajÁiui délután; Szeressen kedve«. Filléres h e i j a r u k

Csütörtök c-lr: Tabáni orgonák. Operettujdonság

Premierbérlet 10.

Pénteken este: Tabáni orgonák. Opererttujdonság másodszor. A. bérlet 7.
Szombaton délután: III. Richárd. Ifjúsági el«ndás. Filléres helyárak.
Szombaton este: Tabáni orgonák. Operettnjdonság harmadszor Bérletszünet.
Vasárnap délután: Vadvirág. Délutáni bérlet.
Mérsékelt helyárak.
Vasárnap este: Tabáni orgonák. Bérlefszünet.
Hétfőn es'e: Sevillai borbély. Svéd Sándor, Szé.
wely Mihály. Szabó Ilonka, Bössler Ede felléptével. Fe,emelt helyárak.
\

Internacionális
grafikai és exlibris kiállítás
a kultúrpalotában
A művészetnek egv igen érdekes, ezideig Ma-1
gvarországon nagyon is elhanyagolt ágával ismertette meg most a közönséget az exlibris-gyűjtők
tflkes szegedi csoportja. A kultúrpalota nagytermében állították ki értékes anyagjukat é- olyan tekintélyes számmal, olyan tekintélyes művészi érzékkel, hogy bizvást reprezentatívnak nevezhetjük.
A kiállítást ünnepélyes keretek között dr. A ráfi y Kálmán, a Magyar Exlibris Gyűjtök és Grafikusok Egyesületének ügyvezet« alelnöke nyitotta
meg Ismertette az exlibris fogalmát és "célját,
amely nem más, mint valamely könyv tulajdonosának a könyvbe ragasztott művészi, szimbolikus
névjegye. Visszavezette az exlibris eredetét III.
Amenophis fáraóig, aki már etikettel jelölte „könyveit". Később kódexeken és nemesek könyvein találkozunk cimeres és jelmondatos exlibrisekkel,
mig a humanista szellem ébredése, a könyv szeretete, a művészet és grafika fejlődése az exlibris
mai rézmetszetes „Kleinkunst-ját fejlesztette ki.
Akárcsak a bélyeg, az exlibris is szenvedélyes
gyűjtőket nevelt. Ide sorozhatjuk — mondotta dr.
Arady — XV.-ik Lajost, Nagv Frigyest. II. Miklós
orosz cárt, Vilmos császárt. XlII-ik Alfonzot, Umberto olasz királyt, Maria Antoinettet, Pompadourt, Duharryt, Carmen Sylviát, gróf Széchenyi
Istvánt, Bismarckot, Dickenst, Shelleyt, Victor Hugót, Benczúr Gyulát és még számos kiváló könyvés grafikusbarátot.
Az érdekes bevezetőt nagy tetszéssel fogadta a
közönség. A város nevében dr. T ó t h Béla polgárme'.terhelyettes üdvözölte a kiállítás megszerve-í
zőit Méltatta a művészetet és ígéretet tett a város
nevében, hogy minden művészi megmozdulás szeretettel és támogatással fog a város vezetői részérő! találkozni. Nagy taps fogadta a polgármesterhelyettes beszédét.
A megnyitás alkalmából Kn er Imre tartott na.
gyon tartalmas előadást a könwek tipográfiájá
nak, a grafikai díszítésnek fejlődéséről és jövőjéről.
A tárlaton megjelentek nagy elismeréssel szemelték a gazdag kiállítási anyagot. A legtöbb exlibrist az ország legnagyobb gyűjtője — 23.000 féle
exlibrise van — P i n t e r i t s Tibor bocsájtotta
rendelkezésre. Dr. A r a d y Kálmán 20.000 féle exl'brisének legszebb példányait küldte le. Nála találkozunk Adolf K u n s t müncheni festőakadémiai
tanárnak finom, a régi „Jugend" stílusában tartott
lírai szépségű tájképkönyvjeleivel.
Es Mathílde
Ade-nnk szintén erről a korról való jellegzetes
grafikáival.
Dr. L n s z t i g István 7000 exlibrise közül a
legértékesebbjeit hozta el. Feltűnnek nála a leghíresebb cseh művészek: Jaro Beran, aki a mai 5 penCősök terveit készítette. Dobrovolskv. Ambrosova
figurális fametszetei és Dusa. Burda. Bytir. Wachal
művei, Bayros, Zichy-szerii elegáns
vonásokkal
odavetett alakjai tetszenek. Ugyancsak Lusztignak
küldte be L a s c a r i s nevü görög trónkövetelő
pxlibrisét. amelyen a magvar korona szerepel.
W o y t v Wimmer előkelő vonalú rajzai, a mosz-.
*vai
R e h h e r g beszédes szimbolikája Rose 1
R r i n h o 1 rl elragadó szjnes rajzai." C o s s m a n n
művészi exlibrisei és II. Miklós cárnak a téli pnloláb.in levő könyvtárának exlibrise. dr. S z a l a v
József gyűjteményében Hötzendorfi CorirmJ exliblíse. D é r y Ernőné gyűjteményében a flamand-

művészek alkotásai valóban értékek, ösztreicher
Teble gyűjtésében látunk egész kiváló rézmetszeteket Dornbuscbtól, de kimagaslanak B u d a y
György találó jellegzetességgel és művészi elképzeléssel elkészített fametszetei. Különösen szép
Rerrich Béláé. V a d á s z Endrének vannak kitűnő
metszetei. D o r o g i n a k jó exlibrisei. A Berlinben élő B a k 6 Jóskának, a debreceni Gy. Szabónak, Nagyváradról Román Károlynak, Ványainak,
Wenczelnek. Mottl Romannak láttunk néhány szép
exlibrisét. A Kner-nyomda K o z m a Lajos fametszeteivel ékeskedett. Nagyon modern, egyszerű, kitűnő ízlésű munkák. A linzi mesterek: Frant Lehrer, Max Kisslinger, Tóni Hoffer. Kunst Hasenböck magas nivóju müveikkel méltóan reprezentálják a zsáner elittjét.

K o 1 o z s Lajos gyűjteményében találtunk néhány értékes művészi kompozíciót és nagyon találó" elgondolásai vannak Seb o r r Tibornak. Ki
kelt emelni a .kiváló fiatal művész. B. C s i l l a g
Verát egy ötletes és modern szellemű exlibriséért,
valamint D a l l o s Hahnit, akinek nemcsak kompozíciós tehetség« van, de groteszk humora Is.
P a r t o s László szellemes rajzokat készített és
I kedves D é r y Pál III.-ik gimnáziiumi tanuló exlibrise. Kiállították a legrégibb Pozsonyból származó magyar könyvejelet és W e i sz Imre gyűjteményéből a 17. és 18. századból származó magyar
exlibris művészet néhány darabját. A muzeum Is
rendelkezésre bocsájtotta kódexeit super exlibriseiYfl
GraHkai anyagból láttunk még néi)á,iv (iivatos
meghivó! és értesítőt. Egyet csak a sok közül:
Hans und Herta Herczog, babén ein Kleines bekr.mmen"...
Az exlibri« kezdő fokától így jutottunk a legmodernebb graNkai anyagig, a kódex-jelmondattól
a boldog családi sírig. — A kiállításnak valóban
érdemes időt és figyelmet szentelni. A rendezők
pedig megérdemlik a közönség meleg elismerését.

1. T.

Cigányszerelem. L e h á r operettje, a C i g á n y s z e r e l e m felújítása szerepelt vasárnap este a
szinház játékrendjén. UJ operettprimadonna bemuta'kozását, Badó Teri fellépését hirdette a színlap
Mire azonban szétrebbent a függöny, a bájos ismeretlen helyett bájos istaerős, Badó Teri helyett
P é c s i Lili jelent meg a színpadon és az előadás
vígan pergett tovább. P a t k ó s Irmánál csengett
'a melódia. P é c s i Lili igen csinosan nézett ki.
közvetlenül játszott és kellemes, szép hangja van.
V á g ó Mary tűzről pattogott. Mint bonviván ebben a szerepben jól mozgott C s e r m á k , hangja
W iöntör, szép színezetű. S z a l m a szintén behifclgö hangiával egészítette ki az énekes együttest.
I r é m e r ügyes Salamon-utánzata. F ü l ö p . Her• zeg humora adták meg a felújítás savát-borsát.
A zenekart T ö r ö k Emil vezényelte,, neki is köszönhető. hogy a Lehár-dallamok oly melegen simogatták a'sziveket.

H3RM0HIÜ HANGVERSENY
Művészi jelentőségében
lpsz a 2-ik bérleti est

elsőrangú hangverseny

ho!nan, szerdán
Tisza, 8
SZANTHÖ ENID, a bécsi állami opera világhírű
altistájának. ária- és dalestje dr. Herz kíséretével.
Jegy a Délmagyarország jegyirodában.

A színházi Iroda hirei
„Az abbé" mai premierje a vidéki színészet
szenzációja.
>
„Az abbé" rendkívüli budapesti sikerét is felül
fogja múlni a szegedi siker. Lebilincselő mese, izgalmas jelenetek, előrendü előadás. Ez „Az abbé".
Csütörtökön lesz n „Tabáni orgonák" bemutaló
előadása.
A „Tabánt orgonák" szereposztása: Lányi Kató
- Sz. Patkós Irma. Kóbor Sári — Major Kaló.
Pattogó Panni — Huszár Baby. Mary Primaballerina — Vágó Märv. Kőrösházy. István es. és kir.
kamarás — Csermák Lajos. Bévfalusy Miki — Kőrössy Zoltán, Von und zu Stablenburg herceg —
Fülpp Sándor. Kern Auguszt cukrász — Herczeg
Vilmos. Szilaj Gyurka — Krémer Ferenc.
„Szeressen kedves".' Ma délután
filléres helyárakkal, "nrtfmier szereposztásban.
„Sevillai borbély".'Svéd Sándor, Szabó Ilonka.
-SzékíJy,Mihály és Rösíler Ede felléptével jövő
bétfon.m ' •
: • . : . ; • / a ;
: .:.•.

U s e n e t

M. 8. Újszeged. Hat személy részére a heti ellátás dija 57 pengő 42 fillér. Egy személy részére az
élelmezés dija 1 pengő 37 fillér. — K. F. Az ajtószárnyakat jogában van elvinni a lakáshelyiségből, ha visszaállítja a falat ugyanolyan állapotba,
mint akkor volt, midőn a lakást bérbevette.

Apróhirdetések
BÚTOROZOTT
SZOBÁK

ADÁS-VÉTEL

fMKHESX

EOttl

Bitsrazott
•Mbit

L A K Á5
S 1I
LI

I

I

gyorsas és iól kiad !
itiotdUg UU1, b>M•««RTafrihMatfrt

Somogyi u. 23. sz- a. az
emeleten 2
bútorozott
szoba kiadó
irodának
vagy hasonló célra. —
Esetleg üresen.

Házat
legkönnyebben el
ha nwlfeirdeti *

Mlmiyararszág

(ftttUtMulkMMt
Pianinó ládát
vennék,
árajánlatot kérek. Haósné. Báró Jósika u.
30. földszint.

Majdnem nj
triumpb
„Portáble" írógép olcsón eladó. Mikszáth K.
Elegáns különbejáratu
bútorozott szoba 16 P u. 3. Nógrády órásüzlet.
kiadó, bármily
rövid
Egy nagy asztal-sparidőre is. Apponyi Al- herd
két sütővel eladó.
bert u. 18.
Tisza L. kömt 63.

Lakás - Üzlet
Klauzál tér 3. a. modern

3 szoDas naiiosiaHas
előszobával, összes mel
lékhelyiségekkel kiadó.

Zongora kitűnő hanga
eladó, megtekinthető d.
u. 2—3 között. Horthy
Miklós u. 1«, II. 16.

L i b a aprólék
50 fillér,

Csinos, jó megjelenésű
kiszolgáló, kifutóleányt
felveszek. Dugonics tér
11, 111. e. 17.

comb 1 pengő, mellehusa 1 pengő Blannénál.
Kelemen u. 1.

Udvari szoba, konyha
kiadó. Dobó u. 36.

Kisfias tehén és marbatrágya eladó. Tud. Béke ucca 12.

Tiszta udvari
szoba,
konyhás lakás azonnal
kiadó. Viz, villany bent.
Vidra u. 3, Ligeti ház.

Jó bizonyítvánnyal min
dertes felvétetik. Szeged
Vitéz u. 6. sz., ajtó 4.
Fiatal lakatos és fiatal
nickelező segéd felvétetik Madách u. 16.
Lakást adok
takarításért Széchenyi 8, II. 17.
Takarítónő is felvétetik.
Mindenes bejárónő, ki
főzni tud, felvétetik. —
Kelemen u. 4, földszint
1.
Bejárónő a délelőtti —
órákra felvétetik. Somogyi u. 7, II. em jobbra.
Czietben dolgozó szabó
zitz helyet és esetleg —
munkát kaphat Kálvária u. 2.
Megbízható ügyes bejárónő a reggeli órákra
felvétetik. Tisza Lajoskörut 15-re.
Megbízható fiatal
női
vagy férfit irodai munkára és benzinkutkezelésre felvesz
műszaki
üzlet irár.beli ajánlatol
„Lelkiismeretes" jeligére a kiadóba.

Gólya ucca 20. szám*
ház sürgősen eladó. —
Ugyanott gazdasági felszerelés.

L i b a h ú s , anrélék,
tepertő,
máj naponta frissen

kaphat«
Libámat dekd/a 2 tilt.
Feuer Kifolyné, Valéria tér 18

Orvosnak! Hungáriánál
nem lehettem, mert levelét későn kaptam. —
Éérek ujabb levele* és
rendes cimet, hgoy válaszolhassak. Lőtte.
20—30 év közötti jómegjelenésü nő érdeknélküli diszkrét ismeretségét keresi 30-a« nemfüggetlen
fiatalember.
Levelet „Érdeknélküli"
jeligére.

KÜLÖNFÉLÉK
Elveszett vasárnap délelőtt a Somogyi uccától
a Kálvária uccán félpár
bárány bőrbéléses, barna bőrkeztyü. Jutalom
ellenében kérem leadni Csala, Zrínyi u. 4.
Megnyílt az uj ruhajavitó és
müstoppoíóiizem, legolcsóbb árban
Kálvária u. 2

*>I<-I6. szerkesztő: PÁSZTOR JÓZSEF
Nyoixi.aott « kiadótulajdonos üélmagyarország
HirlHp c.? Nvomadvállalat Bt. könyvnyomdájában
elelős üzemvezető: Klein Sándor.

