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Halott a rozsavesszökötegek alatt
A háború kizökkentette emberi formájából
az embert s hiába van már tizenhat éve vége,
a nekiszabadult ősztön ott tombol még abban is, aki nem közvetlenül a vérzivatarban
töltötte idejét, hanem a kortárs szerencsétlenségével szivta magába csendesebbnek
vélt, de lelkiekben csakúgy feldúlt tájak levegőjét. Amit valamikor meghiggadt életnek
neveztek, arról a mai generáció el sem tudja
képzelni, hogyan tudták biztosítani? Az országban előforduló véres eseményeket számon tartotta mindenki, valósággal leste a
törvényszabta stációit, mint ahogy öreg emberek ma is idézik őket meglepő tudásával
a dátumoknak. Akasztásokból legendák váltak éppen a ritkaságuk miatt, a Spanga—Pitéli—Berecz triászt, Majláth országbíró gyilkosait, panoptikumokban mutogatták viaszba formáitan, Papp Bélának, a gavallér testvérgyilkosnak pedig tudják ma is a teljes
geneologiáját. Igaz, hogy tűntek el akkor is
emberek, soha bizonyosság nem adódott a
történetük dolgában, legfeljebb házbontások
idején kerülnek elő most, hosszú évtizedek
után, megfehéredett csontok, amikorra valószínűleg elfehéredett azok csontja is, akik
amazokat még hússal telitetten a falak közé
rejtették.
De az elszántság, a mindenre való tettrekészség távolról sem volt akkora, mint a modern időkben, napjainkban. Ma kisebb lelkiismereti furdalás kell nagyobbszabásu cselekményekhez s a tanyai lakó, aki ifjúi lendületében készségesen kapta elő csizmaszárából
a bicskát, hogy megsebezze vele a vetélytársát, immár nem elégszik meg az elégtételt
jelentő vér puszta látásával, hanem igyekszik müvét tökéletessé tenni s máris körülbástyázza magát az enyhítő körülményekkel.
Vérgőzös legendákon nőtt fel ez a generáció, a gyermekek már felelősségnélküli időkben születtek s amit maguk körül látnak; az
fékevesztett indulat, puskaporos hordón történő örökös mámoros haláltánc, szétlazulása
a házasság, a család szentségének, siettetése
az egész nyomorúságos életnek, amely csak
rossz holnapot Ígérhet a megnyomorított ma
után. A folyton hallott beszédtémák, a kietlen példák távolítják el egymástól a különböző generációkat s ha igaz, hogy az érett kor
azelőtt sem tudta megérteni a fiatal nemzedéket, ma ellenségként áll egymással szemben
gyermek és apa, példátlan igények, talán soha le nem csiszolható modortalan önhittségek követelnek elismertetést, amikor még a
legszelídebb cirógatásra való jusst sem szerezték meg az életükkel.
Egy hires régi olasz iró mondja, hogy az
emberben megvannak mindazok a tulajdonságok, amik a kutyában, — kivéve a rosszakat. Az emberben, ha kegyetlenül akarjuk
analizálni, csak rossz tulajdonságok vannak,
amiket a vele szemben támasztott érdek hol
gonoszságnak, hol erénynek minősit. Az állatnál előfordul, hogy felfalja a kölykét, de
csak következtetünk rá, hogy miért teszi. Ha
beszélni tudna, bizonyára megmagyarázná a
nekünk visszatetsző, érthetetlen tettét, esetleg meglepetést keltene az indokolásával. Ellenben vadűszemberek igazolhatják, hogy
mikor a vizsla véletlenül agyonnyomja valamelyik esetben- bukdácsoló, újszülött kőlv-
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két, halálosan szomorú és étvágytalan, panaszosan sir és száz fellel csalogatja vackához
a gazdáját. Távolítsák el a kis dögöt, addig
ő nem lehet a régi, nem tér magához. Magánál csak az ujszegedi gyilkos van évek során
át s miután agyonvert feleségét rőzsevesszőkötegek alá rejtette, uj nászt ül ősi ösztönének nyomorúságos megalkuvásában, életörömében és még az sem zavarja, ha gyermeke
ott járkál elpusztított édesanyja csontjai felett. Micsoda kis részletszenzáció az, amikor
megszólalnak a falak, vagy a föld és elárulják
a titkokat! Minden régi háznak története van,
szomorú története akkor is, ha nem kerülnek
ki belőlük elrejtett csontvázak. Azokban a
házakban emberek éltek s az emberi
élet
nyomorúságai mindennél biztosabban ott
maradtak a falak közt, amelyeket az ősi barlang mintájára épített az ember, hogy ne érjen hozzá a külső világ. Nincs régi ház és uj
ház, mert amelyikben emberek laknak, már
az első hetekben megtelik az emberi élet történésével. A váratlanul napfényre került
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csontok pedig csak azért keltenek szenzációt,
mert rikoltó a hatásuk s kézzel foghatóan állítják elénk az elkövetett gonosz cselekedetet. De vannak gonoszságok, tragédiák, amik
után nem maradnak csontvázak, aminthogy
elvesznek az emberi életek és indulatok is,
amelyekből kivirágoztak a cselekvések. Rózsavessző-kötegek kerülnek ezek fölé is, régi
mederben folytatott élet, mosoly-bimbók,
örömvirágok. Csak a siket fal marad meg titokzatos magábazárkózottságával, mentesen
a világosság ellenőrzésétől. Talán itt rejtőznek az igazi, nagy, soha ki nem kerülő szenzációk, amint az sem derül ki életvégig tartó
fegyházbüntetések, gályarabságok,
korbácsolások hosszú sora után sem, hoorv mi teszi
megrögzötté az embert, milyen lelki skálát
jelent a gyilkossághoz való elérkezés, főleg
hogy bünös-e a bűnös, vagy csak beteg, súlyosabb a könnyen diagnosztizálhatnál, de»
szervezetében olyan elváltozásokkal, hogy a
hozzávaló mikroszkópokat tán soha nem ta-»
lálják ki?

Szerdán: Saar-kérdés
pénteken: a marseillei-Qgy
a Népszövetség előtt
Genf, november 30. A Népszövetségi Tanács seerda
délelőtt zárt ülést tart Benes elnökletével. A Tanács
Jeftics jugoszláv külügyminiszter és Eckhardt magyar megbízott jelenlétében fogja átvizsgálni a jugoszláv panaszt. A Tanács ezutSn nyilt ülésen hozzálát a Saar-kérdés vitájához. Genfben
remélik,
hogy a vita csütörtök estig befejeződik és pinteken
megkezdhetik a marseillei-ügy tárgyalását.
A Tanács először Jefties jugoszláv külügyminisztert, majd Benest és Titulescut, végül
Eckhardt
magyar megbízottat fogja meghallgatni. Altalános
nézet szerint előadót fognak kiküldeni, aki jelentését
a január 10-i ülésen fogja előterjeszteni.

„ Q fe!e!^séj elsősorban
a francia hatóságokat terheli"
Párisból jelentik: Sabiani. a mareeillei helyettes
polgármester Párjsban előadást tartott a merénylet-

ről és részletesen foglalkozott a felelősség kérdésével^
Bebizonyította előadásában, hogy a felelősség elsősorban a francia hatóságokat terheli és rámutatott
a belügyminisztérium teljes kötelességmulasztására.
A felelősséget Sabiani szerint Sarraut és hivatalnokai viselik.
A francia lapok ismertetik az oíasz sajtó magatartását és megállapítják, hogy Róma teljesen Magyarország mellett foglal állást. Villani magyar követ állandóan érintkezésben áll Mussolinivei és
élénk tevékenységet fejt ki.

Az olasz sajtó
Róma, november 30. Az olasz sajtó gunvos hangon foglalkozik a jugoszláv emlékirattal és annak
történetével. A Messagero megállapítja, hogy a jegyzék egyáltalában nem igazolta be, hogy a merényletet Magyarországon tervezték volna, de azt sem
cáfolja meg, hogy a jankapusztai tábort a magynr
kormány saját kezdeményezéséből oszlatta fel.

TIz napig nem larí Illést
a képvjselőliáz

Pénteken letárgyaltok az erdőjavaslaloi
(Budapesti tudósítónk telefonjelentése. A képviselőház péntek délután mérsékelt érdeklődés mellett végzett az erdőjavaslattal, ezalkalommal a folyosói élet sem volt izgalmasnak mondható, mindössze a külügyi bizottság szombat délelőtti ülése okozott érdeklődést. Értesülésünk szerint az egyik ellenzéki képviselő a külügyi bizottság ülésén rá fog
mutatni azokra a mulasztásokra, amelyek a marseillei gyilkossággal kapcsolatos események során törtéritek szerinte;;
,
A pénteki ülés végén december 11-ig elnapoltak
a Házat Poljtikai körökben ugy tudják, hogy de-^
cember folyamán mindössze egy-kétszer fog összeülni a Ház, ezek is inkább formális ülések lesznek.
Az ülések egyikén be fogják terjeszteni a választér

jogról szóló javaslatot.
December 20-án megkezdődik a parlament karácsonyi szünete, amely valószínűleg január közepéig
tart.
A pénteki ülésről részletes jelentésünk a következő:
Az ülésen folytatták az erdőtörvény részletes vitáját. A képviselőház gyors egymásutánban fogadta
el a szakaszokat
A 212. szakasznál Zsitvay Tibor azt indítványozta,
hogy ott, ahol arra lehetőség van, üzemek áthelyezésével, vagy üzemi mód megváltoztatásával védjék meg a természet szépségét.
Fenyő Miksa rámutatott arra, hogy turjsztikai
szempontokat és a természetvédelmei nem lehet
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Barna weidling 24 cm.
1 drb barna tűzálló fazék v. lábas 1 !.
1 drb barna tűzálló fazék v. lábas 1.5 1.
1 drb barna tüíálló fazék v. lábas 2 L
1 drb barna tűzálló fazék v. lábas 3.5 1.
1 drb brna tűzálló fazék v. lábas 3 L
1 drb barna tűzálló fazék v. lábas 4 l
Állandó napy raktár!
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1 drb barna tűzálló fazék v. lábas 5 L
1.95
1 drb réz kávéőrlő
2.80
1 drb kávéőrlő fatest«
2.60
1 drb sveici csiszolt vasaló 3-as
3.78
1 drb nehéz rézmozsár törővel 5-fts
2.98
1 garnitúra függönykarnis 150 cm.
1.98
12 drb válltartó ruhaakasztó fa
-.36
Állandó nagy raktári
%

„ H u n q á r f a " e d é n y h á z Tisza Lajos
kfirut 55 (Mihályi fűszeres meleí«)-

mindig az emberi szempontok elé helyezni.
A Ház ezután a szakaszok legnagyobb részét változatlanul fogadta el.
A 312. szakaszná] 7,situay Tibor nagyobb beszédben indokolta meg a* általa benyújtott uj szakaszt.
Kijelentette, hogy mulasztás volna, ha most, amikor
az erdőjavaslat tárgyalásánál alkalom kínálkozik,
nem szabályoznák a természetjárás kérdését. Fektessék le azt az elvet, hogy erdőkben és természetvédelmi teriileteken palá közlekedés közérdek, amelyet elő kell mozdítani és amelyet rendeleti ütem
kell szabályozni. Szükségét látja, hogv törzskönyvezzék a turistahelyeket, a turistautakat és azt, hogy
ezek milyen feltételek mellett használhatók, a törzs-
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könyyet hozzák nyilvánosságra. Ha az erdőtulajdonosok el akarnak zárni valamely területet, ezt legalább hat hónappal előbb jelentsék be a földmüvelésügyi minisztériumban.
Tób/er Ernő kérte, hogy tegyék szabaddá a turisták számára az állami erdők útjait.
Kállay földművelésügyi miniszter Zsitvay inditványáhoí hozzájárult. A szakaszt Zsitvay Tibor módosításával fogadta el a Ház.
A képviselőház ezzei befejezte a javaslat vitáját
és a javaslatot részletejben is elfogadta.
Az elnök ezután napirendi indítványt tett, a Há?
legközelebbi ülését december 11-én délután tartja.
Az ülés 9 órakor ért véget.
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Rövid közgyűlés
inségmunka-vitáva!
A többség nem ad karácsonyi segélyt a munkanélkülieknek és nem índít akciói a paprikatermelés felszabadításáért — Felirat a választási törvény megváltoztatásáért
(A Délmagyarország munkatársától.) Pénteken
délután négy órakor iilt össze rendes közgyűlésre
Bárányi Tibor főispán elnökletével a törvényhatósági bizottság közepes érdeklődés mellett. Napirend
előtt dr. Pálfy József polgármester bemutatta a kormányzó leiratát, amely a törvényhatóság üdvözlő
táviratára érkezett, majd bejelentette, hogy Hóman Bálint kultuszminiszter elhatározta q tanítói
internátus felépítését, az QTI igazgatósága pedig elhatározta az uj szél«'pület felépítését. Ezért elsősorban Tiaranyi Tibor főispánt, Körmendy Mátyás,
Kéthly Anna országgyűlési, képviselőket és pick
Jenőt illeti köszönet, mert ők voltak azok, akik
többször eljártak a város érdekében és kiharcolták
ezt a jelentős építkezést. Végül bejelentette a pol^
gármester, hogy vasárnap délután félőt órakor a
közgyűlési teremben Albrecht főherceg elnökletével útügyi nagygyűlés lesz, amelyre meghívta a
törvényhatósági bizottság tagjait.
A polgármester jelentését dr. Pdvó Ferenc tb.
tanácsnok olvasta fel. A jelentéshez dr. Lakó József szólalt fel. Kifogásolta, hogy

a választók névjegyzékéből igen
sok olyan választót kihagytak,
akiknek neve korábban szerepelt a
névjegyzékben.
Azok a kihagyások teljesen jogtalanok voltak. A
város hatósága tanúsítson ezen a téren legalább is
olyan gondosságot, mint amilyent az adóösszeirások alkalmával tanusit.
Lakó elmondotta, hogy tjz olyan nevet is kihagytak a névjegyzékből, amely a korábbi névjegyzékben szerepelt. Ez a tíz választó nem gondolhatott arra, hogy nevét törlik a névjegyzékből, ezért feleslegesnek tartotta, hogy a főjegyzői hivatalban köszemlére tett névjegyzéket megtekintse. A választópolgárság teljes joggal elvárhatja a város hatóságától, hogy jogait nagyobb gondossággal tartsa tlsz-
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teletben és ne csak akkor tartsa nyilván őket, ami
kor a kötelezettség teljesítéséről van szó, hanem akkor is, amikor a törvényben biztosított jogok gyakorlásáról uan szó.
A polgármester válaszában kijelentette,
hogy
szándékosságról n#m lehet szó, legfeljebb szándéktalon tévedés történt,
A kisgyülésí előterjesztések tárgyalása kezdődén meg ezután. Dr. ördögh Lajos tb. tanácsnok
ismertei te

a Mátyás király-téri kövezési munkálatokkal
kapcsolatban felmerült pótmunkákat,
amelyekre
2G64 pengő póthitel szükséges. A közgyűlés a póthitelt megszavazta.
Póthitel szükségessége merült fei

a Mars-téren

,

,

is 40.000 pengő értékben. Ebben az összegben Benne van a perronközök aszfaltburkolatának költsége
Js. A Javaslatot a közgyűlés egyhangúlag elfogadta.
A szódavíz a d ó j á n a k
líterenkjnt másfél fillérről négy fillérre uáló felemelését javasolta a kisgyűlés.
Dr. Tonelli Sándor helytelennek tartja az adózás
rendszerét. A felhasznált vízmennyiséget nem lehet
ellenőrizni. Sokkal biztosabb módja az ellenőrzésnek, ha a szénsavat adóztatja meg a város, mert
egy tartály tartalmából 700 üveg szódát lehetne készíteni.
A javaslatot Tonelli módosításával fogadták el,
majd hozzájárultak a Filharmonikus Egyesület és
a Harmónia vjgalmiadójának átalányozásához.
Dr. Somogyi Szilveszter halálával megüresedett a
Szegedi Nemzeti Emlékcsarnok bizottságában egy
tagsági hely. A megüresedett helyre a közgyűlés dr.
Pálfy József polgármestert küldte ki.
Módosította ezután a közgyűlés a Somogyi-könyvtár és a muzeum szabályzatának egyes rendelkezéseit, amelyek a megszűnt városi tanácsot ruházták
fel bizonyos intézkedési jogokkal. Ezeket a jogokat
most a kisgyűlés veszi át.
Dr. Kemenesy Tibor népjóléti tanácsnok
az inségmunkák
sorrendtervezetét mulatta be.

december T.
Dr. Grüner István kjfogásolta, hogy a munkaprogramban nem kapott helyet a mezőgazdasági
művelésre alkalmatlan t vületek erdősítése, pedig
ennek különös aktuálitást ad az, hogy a képviselőház éppen most szavazta meg az erdőtörvényjavaslatot. De fdsitani kellene a város belterületét,
már csak azért is, mert így csökkenne Szeged porossága, ami a tuberkulózis elleni védekezés szempontiából igen fontos.
Gárgyán Imre az ellen tiltakozott, hogy a Kálvária-téri gyalogjáró kövezetét felszedjék éa máshová vigyék el.
Petrik Antal szintén tiltakozott a jó kövezetek
felszedése ellen.
Dr. Bodnár Géza attól tart, hogy a a tulgazdag
programot nem valósithatja neg a város. A kertészeti rész hiányos. Teljes egészében pótolni kellene a kiirtott Makkos-erdőt.
Dr. Tóth Imre, Balogh Péter, Wagner Ferenc,
majd Iritz Béla szólalt fel, aki kifogásolta, hogy a
Bózsa-ucca nem szerepel az inségmunkák programjában,
Pálfy polgármester — aki időközben átvette az
elnöki tisztséget a főispántól — válaszolva bejelentette, hogy a Veresács-ucca rendezését pótlólag
még felvéteti a programba. A Kálváriartérj járda
kövezetét a mérnöki hivatal dicséretreméltó takarékosságból akarta felszedetni, de ez a terv általáj nos ellenszenvvel találkozott, azért ezt a tervet
| törli a programból. (Helyeslés.) A Bózsa-ucca kőI vezését nem vehetik fel az inségmunkák programI jába, mert sok anyag kellene hozzá.
Az útügyi költségvetést hozzászólás nélkül fogadta el a közgyűlés.
Lájer Dezső

interpellációjában
azt kívánta, hogy a város kényszerítse a villamostársaságot a nyugdíjintézet megalkotására. A polgármester válaszában kijelenti, hogy a társaságot
nem a várossal kötött szerződése, hanem a törvény
kötelezi a nyugdíjintézet megalkotására. Felhívta a
vállalat igazgatóságát, igazolja, hogy eleget tett-e
törvényes kötelezettségének.
Lájer Dezső tudomásul vette a választ.
Ezután
az Indítványokat
tárgyalták. Dr. Dettre János indítványára egyhangúlag kimondotta a közgyűlés, hogy felír a kormányhoz a választási törvény egyes fonák rendelkezéseinek megváltoztatásáért.
Lájer Dezső indítványában karácsonyt segélyt
szá| kért a szellemi ési a fizikai munkanélküliek
mára.
A közgyűlés többsége kimondotta, hogy az indítványt — nem kívánja tárgyalni.
Lájer második indítványában a paprikatermelés
felszabaáitásdt javasolta. Ezt az indítványt sem kívánta tárgyalni a közgyűlés többsége.
Ezzel kimerült a (napirend és az elnök hat ára
után berekesztette a novemberi közgyűlést

AZ iin IGAZI LflTSZERÉSZE:

OKUlÁftltJM KELLNER MARTON, Kárász u. H. [

Olcsó írolckal a Ugiobb miniig 4« • Itggondomobb —ka. |

Mussolini távirata
Gömböshöz
Budapest, november 30. Gömbös minhztertftiőkhöz altábornaggyá történt előléptetése alkalmából
Mussolini most a következő táviratot küldte: „Most
értesültem altábornaggyá tőrtént előléptetéséről.
Fogadja ebből az alkalomból baráti szerencsekivánataim. Mussolini."
Gömbös miniszterelnök az alábbi táviratban köszönte meg a Duce szerencsekivánatait: „Különösen jól estek Nagyméltóságod őszinte barátságtól
áthatott 8zerencsiekivánata|i. Kérem, fogadja é«V
tük hálás köszönetem. Gömbös."
Osztrák részről táviratban keresték fel Gömbös
Gyulát Schuschnigg kancellár, Starhemberg herceg
alkancellár és Berger-Waldeneg külügyminiszter.

fcéSmaqvar
üoriden, 4-én

iegviroda
Tisza 8

Svéd Sándor

ária- és daiestP Kísér Herz Ottó
Jegy 1*80-tói
— HARMONI4

Df
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December 16-án választanak
érdekképviseleti városatyákat
a kereskedők és iparosok

Bel-

ben már elfogadott és a közigazgatási bizottság
által is jóváhagyott jelenlegi arányszámának
az iparosok javára való megválasztásáért szólalt fel. Hosszú vita után szavazással döntöttek. A többség a jelenlegi arányszám fenntartása mellett foglalt állást, de kimondotta, hogy
azokban a kerületekben, amelyek
páratlan
számú tagot küldenek a törvényhatósági bizottságba, az iparosok eggyel több képviselethez jutnak, mint a kereskedők. így Szegeden
öt iparos és négy kereskedő tagot delegálnak.

az érdekképviseleti törvényhatósági
tagok

A téli szezonvégi kiárusítás
idejét január 27-től február 9-ben állapította
meg a tel jes ülés.
Dr. T o n e 11 i Sándor főtitkár beszámolt a
kereskedelmi miniszter elnökletével tartott kamaraközi értekezletéről, a posta- és távirótarifa készülő reformjáról, az aktuális utögyi kérdésekről és az u j kamarai törvény alapján eszközlendő 1936. évi kamarai választások előkészítéséről.
A jelentéseket a teljes ülés tudomásul vette
és elfogadta a kamara jövő évi költségvetésjavaslatát is.

választásának előkészítésével. A kamarai kerületnek 48 ezer szavazó tagja van. Szegeden
9000 kamarai tag választja meg a kamarai érdekképviselőket.
Megalakították a kamara
központi választmányát, a körzetek szavazatszedő küldöttségeit és az úgynevezett érdekeltségi arányszámot. A választás napját december 16-ra tűzte ki a teljes ülés.
Az arányszám megállapítása körűi nagv vita keletkezett. P a p p József (Makó),
Körm e n d y Mátyás és B a r á t Ferenc az 1929-

A városi balpárt
nagysikerű gyűlése Rókuson
„\ válaszfás előlit utolsó hét lelkes ajg]f|c!ó;a diadalmas nyőzelmel
hoz a haladó polgárság és a munkásság számára"
(A Délmagyarország munkatársától.) A szövetkezett városi balpárt pénteken este jól sikerült vacsorát rendezett a Kossuth Lajos-sugáruti S z ö g i-féle vendéglőben. A vacsora
után az első beszédet
-

Kélhly Anna
mondotta. Arról beszélt, hogy a mai nappal
lezárult a választás első fázisa, az ajánlások
ideje; a következő hét, a választások előtti hét,
Lomha agitációnak — mondotta — süket
közgyűlés lesz az eredménye, éppen ezért ezen
a héten
teljes szivvel és lélekkel agitálni
kell a jobb jövő érdekében.
Az ajánlások során erőszakkal, csalafintasággal, ravaszsággal állott szemben a választópolgárság: ebből is látszik, hogy n«un kicsi a tét,
amelyért most harcba szállott Szeged város
haladó polgársága és munkássága.
A választás titkos és ott inindenki
tudni fogja a kötelességét.
— Ezen a héten mindenki szerelie fel magát daccal és erővel, hogv azokat hozzuk be,
akiket m i akarunk és akik a mi embereink.
Fz a hét az agitáció iegvében tel 'ék el — fejezte be beszédét Kéthlv Anna. Ha ezt a hetet elvesztegetjük akkor hiába vádoliuk
magunkat. December^ 9-íke azt kell hogy jelentse,
hogv élünk a joggal, amely a kenveret, a levegőt. a fényt jelenti ebben a városban. (Xelkes taps )
Belvárosi

Mozi

szómat ^ vaSs™ap

Erős férfi, gyenge nő

B a e r , C a r n e r a és D a m p s e y nagyszerű fiimie
5,7, 9.

S z f t h e n i f i FIOZl
A sx«T"n na«y

Szombat vasárnap
menlepetése.

GRACE M O O R E , a n c l Klepura
főszereplésével

tüneményes

Csak nekem dalolj... 5,7,9

A következő felszólaló

Mm ís estélyi cipőn,

MELEG HAZICIPÖH
„HA-HA"*»*
( I E 6 E D,

KELEMEN

UCCA
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— Ha van döntő érv, amely kell, hogy minden öntudatos polgárt és munkást a m i zászlónk alá hozzon, az az, hogy itt
térdig érő a sár — télen és porfelhő borítja az uccákat nyáron, őszszel és tavasszal.
A másik döntő érv a balpárt mellett ebben a
kerületben, 0 1 e j n y i k József személye. A!
kerület másik volt képviselője —, akinek személye ellen a legkisebb egyéni kifogásom
sincs —, az elmúlt öt eszendő alatt semmiféle
tevékenységet nem fejtett ki ennek a szerencsétlen városnak az érdekében. Engem soha
személyeskedés nem vezet. Amit én tehát a
kerület másik képviselőiéről, K i s s Bálintról
mondok, az kénytelen kiállás az elvek mellett. Listák mérkőznek ugyan'a választásokon,
de nem mindegy az, — amint már más alkalommal is emiitettem —, hogy kik képviselik
az eszmét a lislákon. Mutassa meg ez a kerület is, hogv elzária már a városháza kapuját
is azok előtt, akik odatülekednek a válasz^
táshoz és a közgvülésben elfelejtenek dolgozni.
Pásztor József ezután felolvasott

Pásztor Józsel
volt.
— December 9-én — mondotta — elkezdődik
a titkos szavazás és nincs semmi kétség aziránt, hogy ez a választás diadalmas és győzedelmes lesz.

k ü l f ö l d i

HÓ fó SÁRClPOfi

5 iparos és 4 kereskedő lag mellett döntött a kamara teljes ülése
(A Délmagvarorszá^ munkatársától.) A szegedi kereskedelmi es iparkamara pénteken
délelőtt teljes ülést tartott V é r t e s Miksa elnökletével, amelynek tárgysorozatán több érdekes pont szerepelt. Vértes elnök meleg szavak kíséretében nyújtotta át a 190 éve fennálló hódmezővásárhelyi Konstantin Testvérek
cég képviselőjének és az 50 éves jubileumát
ünneplő orosházai Wigner Gézának a kereskedelmi miniszter elismerő oklevelét.
Ezután foglalkozott a teljes ülés

és

két levelet a VIII. kerületből,
azzal, hogy a két levelet — amelyek bizonyos
tekintetben az egész város közviszonyaira jellemzők —, érdemes lenne kiplakatirozni. Az
első levél, amelvet a Balpárthoz intéztek, a
többi között ezeket mondja:

Az iparosok és a választás
„Alulírott nyolcadik kerületi
választók
megütközéssel tapasztaljuk, hogy pártvezetőségünk, amely iránt a legteljesebb bizalommal
viseltetünk, ép legerősebb kerületeinkben közérdekellenes, tehát nemcsak pártérdekellenes
kíméletben részesít egyes jelölteket. Nem hallottunk eddig egy szót sem például Gyuris
ipartestületi titkárról.
— Tiltakozunk az ellen, — folytatódik a le.
vél —, hogy

is már. Most a titkár is többségi párti allff-i
rökkel kezdi. Igaz, az ipartestületben nem
szabad politizálni. Nem is szoktunk. De már
bocsánatot kérünk, mit tud nekünk, a szűkölködés kétségbeesésével állandóan
küzködő
ipartestületi tagoknak a vezetőség hozni, ha
mind a húsosfazék körül ülnek.

az ipartestületi titkár az Ipartestület ügyeinek intézésétől elvonas8 ék.

Az ipartestület titkárának nem lett volna szabad jelöltséget vállalni. T)e ha már vállalt,
másrelé kellett volna — az egész szegedi iparosság érdekében — orientálódnia.

Belőlünk most nem politika beszé1.,
hanem kizárólag iparosérdek.

Eléggé le van rongyolódva a kisiparosság,
amely méltán tart igényt aránylagos közgyűlési képviseletre, de
a titkár bizza ezt magukra a kisiparosokra
es ne vállaljon jelöltséget, mert azoknak a kisiparosoknak közgyűlési képviseletét kisebbíti,
akik közül egyre több volt kénytelen iparjogát visszaadni, akik iparjoggal a kezükben is szűkölködnek
és nyomorognak
s akik a tárgyismeret és megértés sokkal átszellemültebb hangján tudnak beszélni bajaikról, mint a reprezentációra is épitelt, szép és
meleg hivatalszobában dolgozó titkár.
— De van még egy kifogásunk az ellen
hogy a titkár ur jelöltséget vállalt. Az ipartestület elnöke mindig a többségi politika kiszolgálásában töltötte életét Bizonvára báni a

öntudatos iparos helyezze magasan politikai szempontjai fölé osztályérdekeit
és kérjük a balpártot, hogy hivja fel nagy nyomatékkal erre a nyolcadik kerület iparos szavazóinak, de mindazoknak a szavazóknak is
figyelmét, akiknek van érzékük a megélhetés
minden nehézségeivel küzdő, gondjait mármár legyűrni
képtelen társadalmi
osztály

Bizalommal

csak

szaküzlet-

ben vásárolhat

ig i e b m an n látszerész szaltJ
üzlet,

Xelemen ucca 12.

sz.
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mélyTöl feltör« Jajkiáltása,
felvilágosításai i r á n t

segélykérése te

A. balpárt erre a levélre — folytatta Pászt o r — a következő rövid választ Tküldte:
„Kedves Polgártársaink, megütközéssel és
a belőlük érthetően feltörő elkeseredés ellenére szárnyaló örömmel olvastuk soraikat.
Ennyi intelligencia s ennyi megértés s a pokol
kapui sem fognak soha erőt venni a magyar
iparosságon. Igazuk van.
Az a 3500 iparos, akik a Horváth
Mihály-neeában csinos székházzal
ajándékozták meg Siegedet megérdemli, hoiry a politikai pártok
őket is észrevegyék, ne csak titkáraikat

"Attól, hogy Gyuris titkár urat közélet! elfoglaltsága fogja elvonni a titkári teendők
gondos ellátásától, ne tartsanak. Legalább is
a legközelebbi jövőben ne. A nyolcadik kerületi Iparosság, amely mindenkor megértette a
kor szilvát, bizonyára most is hivatása magaslatán fogja teljesíteni kötelességét és
gondolkodni fog róla, hogy a titkár urat bokros kősélfti gondok és
teendők el np vonják az ipartestületi Íróasztaltól.

Levelükből egy mindig mellőzött hatalmas
társadalmi osztály érthető elkeseredése és
független szókimondása áramlik a sorsukat
meg nem értők és törekvéseiket nem méltánylók felé. A Balpárt meleg szeretettel öleli valamennyiüket magához s tagjai a választási
kötelék felbontása után is kedves kötelességteljesítés gyanánt fogják mindig felkarolni
minden Jogos érdeküket
A harc, de a polgártárs! szolidaritás zászlajával is lohogtatnnk
önök felé és Szeded minden Iparosa és. egész dolgozó népe felé.

Meleg testvéri üdvözlettel "
Pásztor ezután újból a jelölésekkel foglalkozott, majd a városi lialpárt célkitűzéseit fejtegette és a következőkkel fejezte be felszólalását:
— Egv magvar mágnás, gróf B á n f f y Dénes, a XVIII-ik század derekán, tavasszal havat hozatott le az osztrák begyóriásokról és
régigszóratla azon az uton, amelyen Mária
Terézia szokott a városba bekocsikázni. Amikor megkérdezték tőle, hogy miért teszi azt,
nzt felelte, hogv azért, hogy a szépséges császárné szánkózhasson tavasszal is.
— Mi a szivünk melegével és rajongásunk
önfeláldozásával egyengetiök a rossz szegedi
utakon a szegedi nép útját. Meg vagyunk róla
győződve, hogy a mi sziveink forrón összedobbnnnak és hogv meleg kézszoritásunk, amellyel
a küzdelemre indulunk, kiérleli nem a mi részünkre. hanem eszménveink és azokon keresztül a város egész népe javára a dicsőséges
győzelmet.
A nagy tapssal fogadott besréd után

dr. Valenttny Áqoslon
szólalt fel. Beszédében foglalkozott Kiss Bálinttal és megállapította, hogy Kiss Bálintnak
M
i
k
u
l
á
s
r
a
Csokoládé Mikulás staniolos 6.5 cm —.04
Csokoládé Mikulás staniolos 13 cm. — 1 6
Csokoládé Mikulás batvus 12 cm
—.24
Csokoládé Mikulás balvus 19 cm. —.48
Csokoládé Mikulás batvus 27 cm. —.78
Csokoládé Mikulás batvus 32 cm.
—.98
Csokoládé csizma dessritel 7.5 cm-es —.16
Csokoládé csizma desserttel 9 cm
—.16
Csokoládé ráncos csizma, töltve 10 cm. —48
Csokoládő ráncos csizma, töltve 15 cm. —.88
Csokoládé huszár csizma töltve 24 cm. —.98
Csokoládé hnha staniol ruhában 30 cm —.98
Csokoládé női. vasjv férfi csizma töltve —78
Csokoládé hollandi cipő töltve
—.98
Csokoládé ko«ár desserttel töltve
—.98
1 doboz „Párisi" Mikulás dessert
—.48
Krampusz Mikulás csomaggal
—.98, —48. -.24
1 doboz Blto fél kg-os piros staniolos
szalon cukor
—-98
Egvnegved l<g méz. v. erős. v. savanvu cukorka
—.43
10 dkg krém, v. rumpraliné
—24

PfiBISl VJGY Í R U H Ú Rí.

S7.CQED, CSCKONICS és KISS UCCA SAROK

Minden

tegetöny®seita

legújabb | g | | | § | | „

^

bemuíafá$sa|

U ! német tjyárfmánvu varrónőnek P 13?.— és 145—, ré^letre is. Naoy iavilóműhely.
már az megpecsételte a sorsát hogy az egységespárt jelöltjeként jelentkezett. A kerület
többi jelöltjeinek — mert ebben a kerületben
négy lista fut —, az az egyetlen érvük személyük mellett, hogy ők itt laknak és ismerik a
városrészt. Aki csak ennyi érvet tud maga
mellett felhozni és nem lát magasabb célt, az
nem lehet hivatott arra, bogv a mai idők szelleme mellett városi képviselő legyen. (Taps.)

Lé?er Dezső
arról beszélt, hogv ez a XI.-ik kerület a leggazdagabb a városban — jelöltek tekintetében. Részletesen foglalkozott az egyes jelöltekkel és megállapította, hogy a több akadály több

H O

erőt vált ki a választókból és ez az erő a győ,
zelmet fogja jelenteni.

O'einyik

József

felszólalásóban elmondotta, hogy az ellenzéK
a közgyűlésben óriási munkát végzett a közöny, a nemtörődömség ellen és ezek a közö-<
nyösek, nemtörődömemberek. még el mernek
jönni most — mandátumot kérni!
— Mi nem ígérünk semmit — mondotta —*
de mindent meg fogunk lenni a város, a városi
lakossága érdekében. Remélem, hogy sikerül
dr. Valentinv személvében ujabb küzdőtársai
kapnia a közgyűlésben az ellenzéknek.
Lelkes tapssál fejeződött be a jól sikerűi*
gyűlés.

S A R C I P O * TEVESZŐR HÁZICIPÖ

GRÁCIA cipőüzlet

F é r f i - , n ő 1 és g y e r m e k c i p ő k

naqy

választékban

Pénteken befejeződtek az ajánlások
Az ellenzék nagy sikerét hozta a választás első része
(A Délmagyarország munkatársától.) Pénteken este befejződött a választási menet első
része, lezárták az ajánlási iveket. Az ajánlások nagy sikert hoztak az ellenzéki listák részére.
,
Az egyes kerületekben az a jánlások a következőképen zárultak:
I. kerület: balpárt 160, hivatalos lista 198;
III. kerület: 180 (280), IV. kerület: 107 (183),
V. kerület: 203, VI. kerület: 90 (120), VII. kerület: hivatalos 133, másik egységespárti 165,
VIII. kerület: 150 (152), IX. kerület: 150, X.
kerület; 146 (240), XI. kerület: 98. (Szenesi 100,
Kiss B. 108, Cserép 82). XII. kerület független
polgárok
(Cserzy, Körmendy, Tömörkény,
Lantos): 221 (800), XIII. kerület: 150 C166),
XV. kerület: 115 (156), XVI. kerület: hivatalos 58. másik egységes 112, XVII. kerület:
260 (360).
Nyilatkozat.
A ..Szegedi Uj Nemzedék" f. é. november
30-i számában „Választási mozaik" címmel

megjelent közleménynek azzal a tartalmával
szemben, amely szerint a Szegedi Szabadelvű
Párt egyfelől a Nemzeti Egység Pártjával,
másfelőí — mint Egyesült Balpárt — a szo*
cialístákkal paktál, — indíttatva érezzük ma-«
gunkat annaK kijelentésére, hogy ez a beálli-4
tás semmi alappal nem bir.
A Szabadelvű Párt híven és szorosan vA
Egyesült Polgári Pártok megállapodásához
tartja magát; az Egyesült Balpárttal semmifé-i
le vonatkozásban nem áll, a szocialistákkal
semmi néven nevezendő megállapodásra, semt
közvetlenül, sem közvetve nem lépett Egyes
szabadelvű pártállásunak ismert személyeké
nek a balpárti listákon való szereplése ép oly
kevéssé hozható kapcsolatba a Szabadelvű
Párt ténykedésével, m inti hogv egységpártiak
neve is olvasható az ellenlistákon anélkül,
hogy ebből a pártot érintő hasonló következtetést vonhatna le.
A Szegedi Szabadelvű Párt elnöksége^

beszéde
parlament első ülésén

Schuschnvrfq
Bécs, november 30. Az uj osztrák rendi szövetségi
gyűlés pénteken délelőtt tartotta alakuló ülését. Az
ülést Hoyos Budolf. az államtanács elnöke nyitotta
meg. Hálás szavakkal emlékezett
meg Dollfuss
kancellárról, aki ar uj állami alkotmány megteremtője volt. Felszólította az uj törvényhozókat, hogy az
uj idők szellemében és Ausztria megújításának jegyében végezzék feladatukat.
Ezután
Schuschnigg kancellár emelkedett szólásra. A kancellár hangoztatta, hogy az uj törvényhozó testületek alaptétele az kell, hogy legyen,
hogy polltjkai erők játékait mellőzzék és az idők
követelményeinek megfelelően
gyors és készséges
szellemében dolgozzanak. A külpolitikára rátérve, a
kancellár kijelentette, hogy Ausztria békében és
barátságban akar élni valamennyi állammal.
— Mi — mondotta a kancellár — nem keresünk
viszályt és arra törekszünk, hogy nyugodtan élhessünk. Különös nyomatékkal hangoztatta, hogy
Ausztria német és német is marad. A kamcellár ezután behatóan foglalkozott az ország fontos kérdéseivel.
— Fontos — mondotta —, hogy Ausztriának meglegyen a szükségei felszereltsége ahhoz, hogy védelmét biztosítsa. Ebből a célból szükség van arra,
hogy a rendőrséget és a csendőrségei megerősítse. A
kormány kultúrpolitikájáról a kancellár ezeket mondotta:
— A keresztény állam mellett tettünk hitvallást és
ezért minden körülmények között mindent el kell

követnünk, hogy ezt a határozatot a valóságba dH*
ültessük.
A beszédét a kancellár azzal fejezte be, hogy ab
kormány rendületlenül hü marad Ausztriához.

— Az Egyesült Polgári Pártok összejövetelei.
Ma, szombaton este 8 órakor az Egyesült Polgári Pártok rókusi kerülete a Pacsírta-uccai
Ágoston-vendéglőben vacsorával egybekötött
gyűlést tart. — Szombaton délután 6 órakor az
uj szegedi kerület a Balfasorban levő Bata-i
vendéglőben pártgyülést tart, felszólalnak: v.
dr. Shvoy Kálmán, dr. Tóth Imre, dr. Széchényi István és dr. Hunyadi János. — Vasárnap
délelőtt 11 órakor a XIV., XV., XVI. és X V I L
kerületek az alsóvárosi kultúrházban együttes
pártgyülése. Felszólalnak v dr. Shvoy Kál-»
mán, dr. Széchényi István, dr. Vinkler Ele-»
mér és Deák János. — Vasárnap délután 6 óra-i
kor a IX. kerület a Felsőtiszapart 27. alatti!
Révész-vendéglőben tart pártgyülést. Felszól
lalnak v. dr. Shvoy Kálmán, dr. Széchényi Ist-i
ván. Csohanov Dániel és Gábor Gvörgv.
«<*X
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A Meteorologiai
órakor. Idő jóslat:
ködképződés, éjjel
pali hőmérséklet
csökken.

Intézet jelenti este 10
Kevés felhőzet reggel
erősebb fagy. A napfőleg nyugaton
kissé
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Sziklai szivfifiaz^atő budapesti tárgyalásai
a szinügyi bizottság pénteki ülésén
mében egész társulatával Szegeden kell tartózkodnia a szezon végéig. De a Király Szinház átvételét
a bjzottság a színigazgató szempontjából is aggályosnak tartja, ahhoz azonban készségesen hozzájárul, hogy Sziklai december 15-től kezdve egy hónapra vigye fel a Szép a világ együttesét Budapestre, ugy azo ban, hogy a szegedi színházban
ne legyenek előadás-zavarok. Gondoskodnia kell
arról, hogy a szegedi szinház műsora teljes
és
zavartalan maradjon ez alatt az idő alatt is, tehát
legyenek rendszeres próza-, operett- és operaelőadások. A színigazgató kijelentette a bizottság előtt,
hogy elfogadja ezeket a feltételeket és ilyen értelemben fog tárgyalni azzal az érdekeltséggel, amelytől a Király Szjnházba szóló meghívót kapta.
— Én, a magam részéről — mondotta a polgármester — a szinügyi bizottság javaslatát elfogadtam és felhatalmaztam a színigazgatót, hogy annak
alapján folytassa a tárgyalásokat.

fA Délmagyarország munkatársától) A szinügyi
bizottság pénteken délben dr. Pálig József polgármester elnökletével rendkívüli ülést tartott, atielyen
Sziklai Jenő igazgató budapesti vonatkozási terveivel foglalkozott. A zárt ajtók mögött
lefojyt
ülésről a polgármester a következőket mondotta a
Délmagyarország munkatársátnak:
— Sziklai Jenő két budapesti szinbáztól kapott
meghívást, a Király Szinháztól és a Városi Színháztól, hogy menjen vendégszerepelni szegedi társulatával és adja elő Budapesten Lehár operettjét,
Szép a vjlágot. A színigazgató r> város hatóságától
kért engedélyt arra, hogy valamelyik meghívást elfogadhassa.
— A Király Szinház meghívása tulajdonképen
nemcsak ennek az egy darabnak
az előadására
szólt, hanem állandó jellegű átvételre a szezon hátralévő idejére. A szinügyi
bizottság kimondotta,
hogy az ilyen értelmű meghívás elfogadását ellenzi,
mert Sziklainak a várossal kötött szerződése értel-
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Az uiszegedi feteséngyilkos
az ügyészség fogházában

Nagy Rozália tagadja, hogy ludoií volna Szalay Illésné megöléséről
(A Délmagyarország munkatársától.) Pénteken
reggel Szalay Illést, az ujszegedi feleséggyilkost
és vadházastársát, Nagy Rozáliát átkísérték az
ügyészségi fogházba. Ezzel a rendőrség munkája
befejeződött, a többi az ügyészség, a vizsgálóbíró,
illetve a törvényszék munkája.
Szalay Illés ellen
gyilkosság cimén emelnek valószínűleg
vádat.
A nyomozás adatai szerint kétségtelen, hogy Szalay előre megfontolt szándékkal ölte meg feleségét, még hozzá hosszú időn keresztül tervezgette a gyilkosságot és minden részletet alaposan
kidolgozott. Ez abból is látszott, hogy a holttestet közvetlenül az uccai kerítés mellé ásta el,
ahol ki volt téve annak a veszélynek, hogy munkakörben meglátják, de viszont jól tudta, hogy ha
esetleg az egész udvart felásnák is az eltűnt aszszony után, az ucca melletti kerítés lábánál semmi esetre sem fogják keresni.
Nagy Bozdlia a legutóbbi kihallgatásakor is meqmaradl amellett, hogy
nem tudott Szalayné meggyilkolásáról.
Ez a vallomása azonban a rendőrség szerint
elíogadhatatlan. Nyolc esztendeig élt ugyanis a
gyilkosságot megelőzően Szalayval. Amikor Sza-
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mig bfí készleteim vannak üveg, oorcellán és díszműárukban, zománcedényés
k o n y h a f e l s z e r e l é s e k b en.
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Griger Miklós
kegyelmet kér Hock
Jánosnak
Budapest, november 30. A képviselőház legközelebbi interpellációs napján Griger Mjklós kegyelmet
szándékozik kérni Hock Jánosnak. Az interpellációra, amelyben Griger tulajdonképen az igazságügyminiszteren keresztül a kormányzóhoz intézi kérését, a miniszter valószínűleg nyomban válaszolni
fog.
Griger Miklós a következőket mondotta az ügyről:
— Mély megütközéssel olvastam, hogy Hock János
rabruhát visel a gyűjtő rabkórházban. Közeledvén a
karácsonyi ünnepek, emberbaráti kötelességet vélek teljesíteni azzal, hogy a parlamentben felemeljem kérő szavamat Hock János megkegyelmeztetése
rdekében, annál is inkább, mert bár Hock János
•olitikai működésével sohasem értettem egyet, mégis lehetetlennek tartom, hogy amikor fizikai bűntettesek amnesztiában részesülnek és az októbristák közül is egyesek nemcsak bántódás nélkül hazatérhettek, hanem a közélet terén vezetőszerephez
is jutottak, éppen egy katolikus pap legyen az, akjvel szemben a törvény kérlelhetetlen erejét érvényesitik. Meg vagyok győződve róla, hogy a kormányzó
ur mostani tizenötödik jubileuma alkalmával és a
karácsonyi szent ünnep k hatása alatt kegyelmes
szivv:'! fordul az n«7 mn.'fel'

hálijhöfí.
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lay visszavette feleségét, szó nélkül, szemrehá- ,
ryás nélkül félreállott, Szalayné eltűnése után pe- I
legolcsóbban, lesnagyobb
választékban
dig ugyancsak szó nélkül visszatért. Bizonyos,
hogy előre megbeszélt dolog volt, hogy Szalayné! férje valamiképpen eltűntei és az 6 távozása
VűSiruJia ;j3an, Sisr-'t!, .li.l ucca.
2J-39
a házból csak ideiglenes.
Szalay Illés legutolsó rendőri kihallgatása alkalmával jegyzőkönyvbe diktálta, hogy dr. Burger Bélát bizza meg a védelmével, Nagy Rozália
pedig dr. Eisner Manót bízta meg. A védők pénteken már tárgyaltak is a vádlottakkal.
Dr. Buday Árpád előadása
A szerencsétlen sorsú Szalayné, annak ellené(A Délmagyarország munkatársától.) A MANSz
re, hogy közel 15 évig volt Szalay felesége, csak
előadássorozatának keretében pénteken délután dr.
Buday Árpád egyetemi tanár tartott érdekes előmásfél esztendejq élt együtt az uráadást „Az elszakított Erdély magyar közoktatásval, Szalay a többi időt Nagy Rozáügye" címmel. Az előadásra zsúfolásig megtelt
az
liával töltötte el.
egyetem második emeleti előadóterme. A profesr. r
előadásának beveeztő részében az erdélyi magyar
Az asszony cselédnek állott el és ugy tartotta el
közoktatás sorsát ismertette a román impérium átmagát. Szolgálatával kereste meg azt a kis pénzt,
vétele óta. Kezdetben a románok a magyar törvény
amiért férje 1932-ben visszafogadta. Amint most
szellemében jártak el, csak annyi
változás volt,
kiderült, a visszatérése után is mindössze 5 nahogy az államalkotó magyar népből kisebbség lett,
pig yolt együtt a férjével. 1931. decemberében
az államnyelv pedig román. Később azonban a
tért vissza tulajdonképpen nyolc esztendő után,
románok nem a gyulafehérvári határozatot, sem a
de csak ugy, bogy egy héten egyszer, szombaton
párisi kisebbségi szerződést nem tartották be. Ezeeste ment haza Újszegedre. Szalayné szakácsnő
ket legfeljebb arra használták' fel, hogy egyenetlenvolt egy családnál és ezt a helyét igen nehezen
kedést szítsanak a magyarok között, ami azonban
hagyta el. Végre április elsejére felmondott és
csak rövid ideig sikerült. Ezután arról beszélt a
aznap haza is költözött, ugy hitte, végleg. Haprofesszor, hogy Anghelescu közoktatásügyi Ininisztodikon éjjel azután férje megfnjlotla.
ter még a reakciós-törvény megszavaztatása előtt
szétoszlatta a magyarok minden reményét, valósággal iskolaellenes cselekedeteket hajlott végre. A többi miniszter Js ebben az értelemben rendelkezett. A
legnagyobb baj az, hogy az alárendelt személyek
büntetlenül túlzásokra rugudtulják magukat.

flz erdélyi iskolák sorsa

— Nagy akadálya a munkának és a fejlődésnek
— fejezte be előadását a professzor— a jogbizonytalanság. Sokszor táviratilag gyökeres változásokat
rendelnek el; ez érzéketlenség az állam részéről az
önkormányzat iránt.
A hallgatóság melegen megtapsolta a professzort
értékes előadásáért.
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Megfojtotta gyermekét
és a holttestet elégette
4 lelketlen anyát egyévi börtönre, felbujtóját ötévi
fegyházra Ítélték
(A Délmagyarország munkatársától.) A seegedi
itélőlábl a KovdcsAtpicsk pénteken tárgyalta Krizsán Róza és Bcncsik Ferenc békésszentandrásj lakosok bűnügyét. Krizsán Róza barátságot tartott
fenn Hencsikkal, aki nős, családos ember volt. A
leány áldott állapotba került és Bencsik akkor arra
beszélte rá, hogy a «zületendő gyermeket meg kell
öln|. Márciusban a gyermek megszületett. Bencsik
ismét azzal állott elő, hogy a ryrrmek nem maradhat éleiben. Azt ajánlotta, hogy égessék el a csecsemőt, mint ahogy „Ázsiában ma is elégetik a felc*leges gyerekeket".

Krizsán Róza szót fogadott. Két nap múlva meg.
fojtotta az újszülöttet, azután a kenyérsütő kemence tüzében elhamvasztotta holttestét. A dolog kiderült és Krizsán Bóza gyermekölés büntette, Bencsik Ferenc pedig szándékos emberölés bűntettére
való felbujtás miatt került a gvulaj törvényszék elé.
Az elsőfokú biróság a leányt hdromesztendei
börtönre, a férfit pedig 3 és félesztendei fegyházra
Ítélte. A szegedi Ítélőtábla a pénteki tárgyaláson
megváltoztatta ezt az Ítéletet. Krizsán Róza büntetését leszállította egyesztendei börtönre, Bencsikét pedig felemelte ötesztendei fegyházra.
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Mii ele
— Vasárnap délben Szegedre érkezik Albrecht főherceg. Vasárnap délután fél ötkor
ulflgyi nagygyűlés lesz Szegeden, a városháza
közgyűlési termében Albrecht főherceg elnökletével. A nagygyűlést a Magyar Touring Klub,
a Magyar Mérnök- és Építész Egylet szegedi
oszlálya, a szegedi kereskedelmi és iparkamara és az Alföldkntató Bizottság közösen rendezi. Pénteken értesítést kapóit i város, hogy
Albrecht főherceg vasárnap rli'-Víhan érkezik
autón Szegedre, megtekinti a nlakátkiállitást,
a Hungáriában ebédel, délulán négy órakor a
városházán szakkérdésekről tárgyal és fél ötkor megnyitja az uttigyi nagvRvülést. majd a
színházba mogy, ahol végignézi a „Szép a világ" előadását.
— Ünnepély az egvefemen. A Ferenc József
Tudománvegvelemnek a . Oorpus Jurís Hungaríci" első kiadása 850 éves évfordulóia alkalmából december 3-án délután 6 órakor az
egvrlem dísztermében emlékünnepélyt
tart.
Az ünnepély tárgysorozata a következő: 1. Dr.
Kiss Albert rektor elnöki megnyitó beszéde.
2. Dr. Ivánvi Béla jog- és államtudománvkari
dékán előadása: Corpus Jurisunk 350 éves
múltjáról.
— Megszüntelték az eliárást őrgróf Palinviclní Gvörgv ellen. Budapestről jelentik: P a l 7
l a v i c i n i György őrgróf ismeretes becsületsértői pere került pénteken a törvényszék elé.
Azzal vádolták, hogy ezév tavaszán a budai
Vigadóban tartott legitimista vacsorán beszéde
egvik mondatával „megsértette a honvédHsztiknrt, szorosan véve a vezérkari tiszteket".
Pallavic.ini nem ielent meg a tárgvaláson, helyette: ügvvédie olvasta fel nyilatkozatát, amely
szerint távol áll tőle az a szándék, hogv a liszteket megsértse, őszintén sainália, ha kijelentésének ilven értelmet tulajdonítottak. A nyilatkozatot az ügyész elégtételnek látta és a vádat elejtette. A törvényszék ezután megszűntette az eljárást.
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— Petrik Antal beadványa Schneider Vencel plébános ellen. P e t r i k Antal bejelentést
tett az igazoló választmánynak, hogy Schneider Vencel alsóvárosi plébános törvényhatósági bizottsági tagságát szüntessék meg, mert
a plébánia a várostól évenkint megújítva évek
óta évi 9000 pengő segélyt kap, — igy a szabályrendelet 4. pontja értelmében a plébános
és c^yutla! házfőnök nem lehet tagja a közgyűlésnek. Csak azok a papok lehetnek tagjai
a közgyűlésnek, akik a várostól kegyúri javadalmazást kapnak, — azok, akik segélyt, vagy
hitoktatói díjat, azok a közgyűlésnek
tagjai
nem lehetnek Ezért mondolt le tanyai kapitányi 120 pengő évi tiszteletdí iáról Guczi József
tanyai esküdt is, — mondja Petrik beadványában.
— Fénvképkiállitás. A Magyar Amatőr
Fénvkénezők Országos Szövetségének szegedi
csoportia december 22 és január 1 között házi
fénvképkiállitást rendez az Iparostanonciskolába n. A kiállításon résztvehetnek azok is, akik
nem tagjai az egyesületnek.
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A szövetkezett városi balpárt
választási hirei
A szövetkezet városi balpárt az alaotl Selyem
ken tart választói gyűléseket:
December 1-én, szombaton este fél 8 órakor a
Vecsernyés-vendéglőben (Füzes-ucca és Haty.
tyas-sor sarok.) Előadók: Ol^jnyik József, Horváth József, dr. Adler Dezső és dr. Valentiny
Ágoston.
December 1-én, szombaton este fél 7 órakor
Újszegeden Petró Gyárfás vendéglőjében (Gazdasági-telep 1.) Előadók: Lantos Béla, Lájer
Dezső és Bozóki József.
December 2-án, vasárnap délután fél 3 órakor Újszegeden a Zilahi-vendéglőben (Kállailiget-ut 334. sz.). Előadók: Pásztor József. Lantos Béla, Bozóki József és dr. Szepesi Imréné.
December 2-án, vasárnap délután fél 5 órakor
Horváth Károlyné vendéglőjében (Csaha-ucca
és Kereszt-ucca sarok.). Előadók: Dáni János,
dr. Valentiny Ágoston és Lájer Dezső.
December hó 2-án, vasárnap délután 4 órakor
a Sánta-vendéglőben (Szél- és Remény-ucca sarok.) Előadók: dr. Berkes Pál, Olejnvik József és
dr. Tóth László.
A balpárt a következő pártvacsorákat rendezi:
December 1-én, szombaton este 8 órakor a
Bene-vendéglőben (Szücs-ucca 18.). Felszólalnak: Pásztor József. Lájer Dezső, Ernst Sándor és Markovícs Szilárd. Jegvek Markovics
Szilárd üzletében (Tisza Lajos.körut) és a titkári irodában kaphatók.
December 2-án, vasárnap este 8 órakor a ZíTabi-vendéglőben (Földmüves-ucca 17.). Felszólalnak: Dobóczkv József, Kovács István, dr.
Tóth László, Pásztor József és Lá jer Dezső.
A szövetkezeit városi balpárt a tö~/ényh"aíősáíri bizottsági választásokra vonatkozó mindennemű felvilágosítást az alábbi helveken Is
i d ö ^ n VícTi^ortrei nvu|t77. kerület Újszeged, Barna-vendéglő (Csanádincca 8.) Hétköznapokon délután 4—8-lg.
'.ff- és IV. választókeriilet az t.nitőmunVásotthonbnn (Fodor-ucca 10). Hétköznapokon este
7—IJJ. vasárnapokon délelőtt 10—12-fg.
VI- választókerület Gulyás Sándorné vendéglőben. Petőfi Sándor-sugárut 37. Hétköznapokon este 6—8-ig, vasárnapokon délelőtt
11-12-ig.
VIII- és IX választókerület
Szlflfrl-sugárut
24. szám alatti helyiségében- Köznapokon este
6—S-ig, vasárnap és ünnepnapokon
délelőtt
9-12-lg.
X- választókerület a Munkásotthonban (Héfvezér-ucca 9). Hétköznapokon este 5—9-lg. vasárnapokon délelőtt 9—12-igXI- választókerület a Czécrény-ven lépőben
(Hunyadi-tér 14.). Hétköznapokon este 7—8-ig.
vasárnapokon délelőtt 9—12-ig.
XIII- vá'asztókerület a Sánta-vendéglőben
(Szél- és Remény-ucca sarok-) Hétköznapokon
este 7—9-1?. vasárnapokon délelőtt 9—12-lg.
X7V. választókerület a Savanya-vendéglőben,
Petőfi Sándor-sugárut 49. hétköznapokon délelőtt
10—12-ig és délután 4-8-ig.
XV-. XVf- XVIf- választókerület a Vecsernyés-ven dűlőben (Füzes-ucca és Hattyas-sor
sarok). Hétköznapokon este 6—-8-lg, vasárnapokon délelőtt 9—12-igXVIII.
választókerület
(SzentmMlytelek)
Mtiskí Györgyné 392- sz- alatti volt vendésdőhelyiségében. Vasárnapokon délelőtt 9—12-lg
és hétköznapokon délutín 3—7 óráig.

— 900 Kovács és Szabó, fiOO Nagy és Kis«
él Szepfden. Most, hogy Szeged népét az urnák felé terelgetik a pártok, naggon sokan
átböngészték a választók névjegyzékét és
akadtak olyanok is, akik a pártvonatkozásokon kivűl találtak más, feljegyzésre éráemes
adatokat is benne. Valaki kikutatta, hogy Szegeden melyek a legnépszerűbb családi nevek
és hogy ezeket a neveket hányan viselik. A
A szociáldemokrata párt titkári irodájában
kimutatás néhány adatát itt közöljük. A Ko(Munkásotthon, Hétvezér-ueca 0., II. em.) délelőtt
vács, a Szabó és a Tóth-nevet a város belte9 órától este 8 óráig, vasárnap és ünnepnapokon
rületén 900—900 lélek viseli, a Nagy,, a Kiss és 9—1 óra között minden ellenzéki választójogoiult
a Farkas nevet 600—600, a Horváth nevel íoO, meggyőződést szerezhet, hogy fel van-e véve a
a Vargát 400, a Juhász, az Ábrahám és a Papp választók névjegyzékébe. Ha pedig 1931. január
nevel 300-300, a Bácz és Csányi 250-2.5(7,
1-tól lakást válloztatott, arra nézve is felvilágoBalogh. Bálint, Csikós, Csonka, Fodor, Nésítást adunk, hogy melyik körzet (kerület) névmet. ördög, Kopasz és Srücs 200-200 van A
jegyzékében szerepel és tehát hol keli szavazati
tanyavilágban ezek a leggyakoribb családne- jogát gyakorolnia.
i)ek Ábrahám, Bárkányi. Börcsők, Böröcz,
A Szociáldemokrata Párt
Dékáni}, Dobó, Fodor, Farkas, Földi, C,árvégrehajtó bizottsága.
ggán. Jakns, Juhász, Kószó, Kormányos, Masa Xémclh, ördögh, Papái, Bózsa, Tóth, TaHelyreigazítás. Az V. kerüli t litláján helye.
nács, Jandari, Szicsi, Szabó, Szekeres, Szűcs fen V a d á s z Ferenc gabouukuxskedő szere<ÍS
pel és nem dr. Vadász Ferenc ügvvéd.

Makarami
Tarhonya

NAGY

CSIPETKE

56 Akácméz
í. —
48 Szilva
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KŐBÁNYÁK VANNAK TEHÁT Szegeden,
gazdag bazalt-, vagy andezit-rétegek. Még értékesebben ís a közönséges, Isten-terem tette
kőbányáknál, mert hiszen szép, szabályos kockákra faragott, felhasználásra alkalmas kövek rejtőznek benne Sok kő, ezer, meg ezer
pengő é r t é k ű . Csak odakell állni melléje a kocsival, csákányt kell adni néhány inségmunkás kezébe és már föl is lehet rakni a kész
kincset a kocsira, már indulni is lehet vele
más uccák felé és már lehet is lerakni az uj
kövezetet. A szegedi nép pedig ámuló boldogságot érez, értesülvén eme nem remélt gazdagságról. A szegedi nép legszebb álmaiban
sem hitte volna, hogy ilyen gazdag, hogy
valóságos belső titkos
bányatul a j d o n o s . A szegedi nép eddig ugy tudta,
hogy minden falatnyi uj kövezetért kemény,
keserves közelharcokat kell vívnia immáron
hosszú évtizedek óta és ha sejtette is, hogy a
harc kimenetelét, nem mindig a jog és a méltányosság szempontjai döntötték el, hanem
•néha beleszólt a protekció is és kikényszeritette az elsőbbséget olyan uccák számára,
amelyekben nagyobbhangu, súlyosabb szavú,
befolyásosabb városatyáik laktak, arra nem
gondolhatott, hogy kiválóan finom burkolatot
kaplak az állandósult fedezethiány és megkövesedett kövezési nehézségek idejében olyan
területek is, amelyeknek semmi, de semmi
szükségük nem volt a burkolatra. A szegedi
nép ugy tudta mindig, hogy sok a kövezetlen
ucca Szegeden és boldog volt, amikor egy-egy
ucca nagynehezen kievickélt ebből a szégyenteljes kövezetlenségi állapodból. Most pedig
— gazdag kőbányákat fedeznek fel a számára, kilométernyi hosszúságban és feleslegesen
lerakott szegélyköveket — egyetlen ilyen szegélykocka beszerzési ára hetven fillér — ezer,
meg ezer négyzetméternyi felesleges kockobur-

Valéria-tér, Paprikapiac

— Influenza, spanvoljárvány,
torokgyulladás, az orr és garat elnyálkásodása, a mandolák megbetegedése, valamint izületi bajok vagy
tüdőc-ucshurut esetén gondoskodjék arról, hogy
gyomra és belei a természetes „Ferenc József" kcserüviz használata által gyakran és
alaposan kitisztittassanak.

— Gyümölcstermelők figyelmébe. A SzegedviÓéki Gyümölcstermelők Egyesülete hivatalos óráit
ezentúl a Kézműves Bank helyiségében (Kárász-u.
11.) tartja minden szerdán és szombaton 8—12-ig.
I*t lehet jelentkezni az egyesület téli permtezési
akciójára. Egy hektóliter kipermetezett mészkén'é
után 2.40 pengő fizetendő, amiben a permetező mester, géphasználat és szakirányítás benne van.
Amennviben az egvesület állítja ^ segédmunkásokat is.'hektóliterenként 3.60 pengő fizetendő. Közel 20 000 fa megperme'ezése közben szerzett tapasztalás alapján átlag egy fára a segédmunkások
nunkáiSval egvütt 14 fillér köpsés <em jut. fiatal
fák esetében jóval kevesebb. Aki «aiát maga akar
permetezni, a szakember által főzött és vegyileg
ellenőrzött tömény mészkénlé oldatot literenkint
12 fillérért kaphatja.
— Az Alfö'dl Utazók és Kereskedők Esvesfilete most elhunvt naffvérdemü ügvvezető
elnökének. H o r v á t h
Sándornak emlékére
vasárnap délelőtt 10 órakor az egyesület hivatalos helyiségében gyászülést tart. Emlékbeszédet momd Weiner László, az AUKE főtitkára.
x Mikulás nagy választék olcsón Kocsisnál.
O
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— A Szegedi Állam! és Városi Kereskedelmi
Iskolát Végzett Tanulók Szövetsége ma este 8
órai kezdettel az ipartestület márványtermében
jótékony célú műsoros táncestélyt rendez,
x Gesztenyepüré, naponta friss, Kocsisnál.
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— Az ifjúsági vöröskeresztes csoportok előadása. Vasárnap délelőtt 11 órai kezdettel rendezik a Szegedi Ifjúsági Vöröskeresztes Csoportok
a városi színházban a Somogyi-telepi templom és
a Szegedi Tüdőgondozó javára jótékonycélu műsoros előadásukat. A jótékonycélu előadás műsora a
kővetkező: 1. Farkas Nándor: Ima. Énekli a tanítóképző intézet énekkara, vezényli Kapossy Gyula. 2. „A munka nemesit!" Tervezte, betanította:
Klongáné Kuballa Erzsébet tanítónő. 3. Régi magyar játékok, bemutatják a móravárosrészi el.
isk. vöröskeresztes növendékei. A játékot betanította: Sallai Mária tanítónő. 4. Ritmikus tor: a,
bemutatja a Margit-nccai polg. leányiskola csoportja, betanította és vezényli Dánfyné Méray
Margit tanárnő. 5. Pantomin-tánc, táncolják: Süli
Margit és Solymossy Irma, zongorán kiséri Csapó Erzsébet. 6. Tápai életképek, irta: Paragi Rójssa tápéi tanítónő, előadják a tápéi elemi lsk. növendékei. 7. Bárdos-Korényi feldolgozásu indulók
és gyermekdalok, éneklik a belvárosi fiúiskola
növendékei, vezényel: Weller Károly tanító. 8.
Rákóczi álma, előadják az Arpádházi Szent Erzsébet leányliceum növendékei, összeállította és
betanította Klimkó Józsa tanárnő, zongorán kísér és énekel: Solymossy Margit, szólót táncol
Susula Gizella, Tóth Alaxandra és Nagy Csilla.
9. „Mienk lesz Erdélyt", irta: Szakáll László tanár, előadják a fiu felsőkereskedelmi iskolai tanulók. Az élőképben Patrona Hungáriáét Borbola
Irmuska személyesiti.
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kolatot és kisütik, hogy ha kitermelteti a város ezeket a fölfedezett bányákat, hát ennyi,
meg ennyi uj burkolatot készíttethet az ölébe
hulló pompás kőtermésből. A szegedi nép valósággal belekábul a boldogságba és megilletődött lelkében formálódni kezd a nemes
vágy: szobrot azoknak, de gyorsan, bazaltból,
vagy andezitből, akik ilyen bölcs előrelátással
biztosították a bőség idején az inség szörnyű
napjaira ezt a kő-tartalékot, akik aranyszívű
apa bölcs gondosságával dugdosták bele a
szegedi uccákba a kőkincseket, hogy ha ránk
köszönt a szükség és a nincstelenség, hát rábukkanjunk ismeretlen, rejtett kincseinkre és
megkönnyebbült, mámoros örömben fuldokló
lélekkel szedhessük fel a felesleges kövezeteket és rakhassuk le ott, ahol azt hisszük,
hogy szükség van rájuk. A legkevesebb, amit
tehetünk, hogy letörlesszünk valamit könnyes
bálánkból, hogy ölünkbe hullajtott „potya"
kőből elsősorban nékik emelünk szobrot és
rávéssük aranybelükkel, hogy messzire lássék: R ó l a b e s z é l n e k e k ö v e k , r ó l a
az I s m e r e t l e n
Kövezőről...
Nem igaz?

O sos ember
cé'srerfi és értékálló g
íjándélío1 v á s á r o l karácsonyra •
Ez a mindenei írógépe, a hordozható

MERCEDES PORTABLE

Hosszú élettartam. Kiváló minőség. Hihetetlenül olcsó ár jellemzik
a MERCEDES PORTABLE hordozható írógépet. Minden géphez
kazetta.
.
Kívánatra vételkötelexettséq nél <UI háromnapi próbára bérmentve megküldjük.
Minden pépért jótállás — Kérjen még ma magyar
•ive vü ismertetést. IRÓGE» BEHOZATALI RT.
Budapest, V. Nídor ucca '¿I.

M A K Ó I

HÍREK

Csendőrök szállták meg a rákosi szövetkezetet
és lámpával keresték az ellenzéki vezetőket Közöltük, hogy a rendőrség egyetlen tanyai gyűlés
tartására sem adott engedélyt a makói ellenzéki
pártoknak. Hiábavalónak bizonyult az ellenzéki
pártoknak az egységespártt tanyalátogatásokra
való hivatkozása és az egyenlő elbánás elvének a
követelése is. Az ügyet természetesen komplikálta az a körülmény, hogy az ellenzéki pártok egyes
tanyai gyűlésekre már a betiltások előtt meghív-*
ták híveiket. így történt a rákosi szövetkezetbe
kért gyűlésnél is, ahol azonban csütörtök este
csendőrök jelentek meg, akiknek vezetője lámpával kutatta át a szövetkezet egész helyiségét 9
felhívta a jelenlevőket, hogy közöljék vele, hol az
ellenzéki szónok. Az igen nagyszámban összegyűlt tanyaiak nem tudtak választ adni erre a,
kérdésre.' A csendőrök a rákosi szövetkezetből!
átmentek a bogárzói körbe.
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„A fogházör nem fegyveres erő". Makó központi választmánya ma délelőtti ülésében az 1935.
évre szóló választói névjegyzékeit végleges it el te
azzal, hogy a kimanadottak és az újonnan felvett
választók névjegyzékét véglegesitette. B a k a Lajos fogházőrt annakidején a központi választmányi
törölte a névjegyzékből azon a címen, hogy a:
fegyveres erő tagja nem lehet választó. Baka La4
jon panasza alapján a közigazgtási bíróság meg-i
állapította, hogy a fogházörök nem tagjai a fegy*
veres erőnek s igy a választók közé felveendők.

A makói karácsonyi vásár bonyodalmai. Tegnap beszámolt a Délmagyarország a makói kereskedők karácsonyi vására körül támadt bonyodalmakról, amely a szegedi kamara kereskedői osztályát ís foglalkoztatta. A kamara véleménye —
mint ismeretes —, megállapítja, hogy a tervezett
karácsonyi vásár megtartásának törvényes akadálya nincsen, kívánatosnak jelezte azonban, hogy
a felmerült kereskedői érdekellentéteket békés
megegyezéssel simítsák el. Pénteken délélőtt a kívülálló kereskedők közül negyvenhármán jelentele
meg dr D ó z s a Ferenc vezetésével
Nikels z k y polgármesternél, aki hivatkozással a ka-T- Délmagvarország kölcsönkönvvtár: Gróf mara megegyezést javasló véleményére, felvetette
a gondolatot, hogy mindkét oldalról 2—3 tagu biBánffv
Miklós: Megszámláltattál,
Lion
zottságot delegáljanak, amellyel megindítaná a kőFeuchtwanger: Die Geschwister Oppenheim.
zös tárgyalást. A küldöttség tagjai a polgármes— Orczy Emma bárónő: A vörös Pimpernel.
ter békéltető kísérletével szemben kijelentették,
Orczy Emma bárónő hosiszu évtizedek óta él Anhogy megegyezésre nem hajlandók, a kdrácso«v1
gliában s angolul is irja könyveit. Leghíresebb,
vásár betiltását követelik. A polgármester erre
legnépszerűbb müve „A vörös Pimpernel", most
közölte, hogy a kamara véleményét még nem kap*
a Milliók Könyve nyilvánossága révén kerül a
ta kézhez, amint az megérkezik, meghozza dön'émagyar olvasók kezébe.
sét. A küldöttség ezután a vármegyeházára vonult T a r n a y alispán elé, akitől szintén a karáA u t ó é s m o t o r k e r é k p á r o s o k
f ^ y e
m é b e !
csonyi vásár betiltását kérték. Tarnay alispán váTisztelettel értesítem az autó- és motorkerékpártlajdono-okat, hogy Kossuth Lajos-sugárut 21. sz. laszában közölte, hogy a küldöttségjárás figyealatt autó- és motorjavitómühelyt létesítettem, hol minden e szakmába vágó munkák szakszerűen és
lemreméltó és méltányos indokait látja és tud»
pontosan eszközöltetnek. Gyűjtő- és világítóberendezések javítása és szerelése. Accumu'átor tölmásul veszi, azonban mint az ügyben másodfokon
tés. Gyűjtő mágnesek és gázositó készülékek szakszerű beállítása. Autogén heggesztés felelősség
döntésre hivatott hatóság, természeteden nem I »
mellett Meglepő szolid árak! Szives pártfogást kér.
het nyilatkozatot. Az ügyben a kamara vélemé<
B ó d a S á n d o r gép!- és mechanikus. Szeaed. Kossulh L.-sugáruí 21 nye döntő jelentőségű.
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Plakátkiállítás a kultúrpalotában
Színes és tanulságos, sokatmondó és eredeti kiállítás nyilt meg a Kultúrpalotában. Plakátkiállitásról még keveset hallottunk itthon. Magyarországon, de külföldön sem vállalkozott még senki,
hogy kizárólag plakátokból tárlatot rendezzen, holott talán kevés ága van a grafikai művészetnek,
amely olyan aktualitásra tarthat igényt ma, mint
a plakát, amelynek megállásra kell késztetnie a
rohanó embert, hogy röviden, értelmesen, színesen és művészi módon adjon tudtára idegenfor*
galmi, kereskedelmi és ipari érdekességeket
Miután óriási anyag áll rendelkezésre a kiállításon, sok megfigyelésre nyílik alkalom. Mennyire
fejlődött a plaftátművészet, mennyire gyorsult kifejezésképessége, mennyire művészibb lett az utolsó években és mennyire elterjedt különösen az
idegenforgalom szolgálatában.
Vezetőszerepük van
a svájciaknak
— művészi kivitelben. St Moritznak tüneményesek a plakátjai. Világosak, áttekinthetők, derűsek,
— sugárzik róluk az egészség és napfény. Leysin
reklámja művészi és a vidékek: Locarno, Mürren,
Basel, Vevev, Lausanne is ügyesen reklámoznak.
Fgész modern Inteiiaken plakátja a modern „JungIrau" víziójával.

A franciák
már szöveggel is dolgoznak, még pedig áttekinthetően, feltűnően, ugy, ahogy ma kívánatos. Felvilágosító plakátjaik a francia posta tarifájával
„Colis Postaux" és a Transatlantique plakátja
„fiO óra alatt Rordeauxból Casablancáig" a modern
technika minden elemét magába foglalja. Igen jó.
Vannak a franciáknak is kizárólag művészi tájképekkel operáló remek plakátjaik. Kifinomult Ízlésűk Lisieux, a montpellieri cseppkőbarlang, a
vitteli forrás és még számos elragadó tájkép plakáljábnn jelentkezik. Nem tagadják, hogy elsőrendű tájképíestőik vannak.
Ebből a szempontból is ilyen elbírálásban kitűnőek az
olasz
idegenforgalmi plakátok is. Csak kicsi részét lebbentik fel a kínálkozó panorámáknak, de csodálatos vonzerővel hívnak Veronába, Ravennáha,
Nápolyba, Pisába plakátjaik. Ami még tiszteletre
méltó, hogy nobilisán tartózkodnak az elgicesesitett panorámáktól, például Nápolyban. Uj szépségek felé kívánják orientálni a tömegeket. A Triesti
I.loyd egyptomi plakátja is kiváló. A légi utazás
hirdetménye itt is egyike a legkiválóbb plakátoknak. Általában kiderül, hogy a légiforgalmi Irodák nemcsak mint intézmények modemek, de előljárnak reklámjaik művészi kivitelében is uj nyelvükkel, uj hatású eszközeikkel.

Jelen van Kina is.
Egyik plakátja egész ügyes. Egyébként a napkelet
országának a reklám ugylátszik, még nem „fekszik". Művészete szubjektív és amikor európai
akar lenni és európai módon akar európaiakkal
lépést tartani — suta lesz.
Nagyon érdekes
Északamerika.
Mexikó plakátja és washingtoni propagandája két
ellenkező pólus és kissé naiv, de Európának kuriózum. Igazi amerikai humor és izlés van a Wild
West és az indiánok hazájába csábitó plakátokban.
Még Ausztrália is képviselve van a kiállításon.
Utoljára hagytuk
Magyarországot
hiszen eléggé primitív volt eddig idegenforgalmi
propagandánk — plakátban. Ha hírűnk nem lett
volna, plakátjaink után ugyan senki se látogatta
volna az országot. Ebben az évben láttunk kedves. mntyótémáju plakátokat, ötlet van bennük, de
nropagandisztikus erő kevés. Ellenben nagyon
ügyesek balatoni plakátjaink. Különösen a ..2-en
1 jcRaryel". Nagyon jó a .Filléres gyors" plakátja
is. Siralmasak azonban a magyar vidékek idegenforgalmi reklámjai. Szeged se dicsekedhet egyetlen fogadalmi templomtéri plakátjával.
A plnkátkiállitás sok hasznos útmutatásával arra is alkalmas lenne, hogy
Szged felbuzduljon

Az angolok
nngvon jellegzetesek maradnak. Csendes, nyugodt
tónusnak. Egy-egy városrészük mintha Dickens
regényéből kelne ki. Van bennük valami nagy konzervativizmus. A nyomtatott betűre bizzák a sikert. Tipográfiailag elsőrendűek
Szép betűk,
ügyes, szűkszavú szöveg. És szép matrózfejek —
hölgyutasok toborzására.
A német
utazást irodák reklámjai csinosak, de semmi ujat
:iem hoznak. Nincs bennük fantázia. Hajók és tengerentúli vidékek. Egy görög, vagy három keleti

olyan

p i a e r a

rendkívül

Csepel

gépeket

és rengeteg vonzó motívumait pályázat kiírásával
feldolgoztatná élénk, eleven, csábitó plakátokban.
Nem egy európai hirü áruja és folklorisztikus értéke van.
Az utazásokkal kapcsolatos nagy anyag mellett
sok
az ipari plakát
is. A Modiano persze kenterben veri a többi magyart. Az olasz Fernet-Branca is elevenen hirdet.
Kiegészítik a kiállitáist a sportversenyek és ze-

1 v a s o n varrógépe!

h o z n o m

e I ő n y ö s en, hogv a
módomban van kiadni

PHILIPS és STAND4RD rádióújdonságok nálam kaphatók !

Ausztria
nem vezet a képzőművészetben, sose vezetett, a
művészetnek plakátágábnn sem mutat sok tehetséget. Idgen forgalmi propagandája elég színtelen,
holott volna miről mesélni. Eklatáns vonalak és
harsogás, nemzetközi vásár hirdetményeiben van
csupán. Ellenben Gráz városa ügyesen hirdette
800 éves ünnepélyét. Románia már több érzéket
mutat a színek és a reklám iránt.
Lengyelország
kezd erősen kiugrani a nemzetközi idegenforgalomba. Plakátjaik nagyon színesek, ízlésesek és
karakterisztikusak. Igen helyesen kihangsúlyozzák népies értékeiket: Szép viseletüket, szokásaikat, típusaikat építkezéseik ősi jellegét, vadász és
turisztikai lehetőségeiket. Ennek van értelme. így
lehet ismerkedni egy országgal. Egy gyönyörű
képszerű plakátjukat is láttunk, sajnos, nem tudjuk, hová akar csalogatni. Skielők havas tájban.
Névtelen. De szép.
A csehek
az idegenforgalomban fényképekre szorítkoznak,
annál mozgalmasabb és hangosabb, jobb nemzetközi vásáraik propagandája.

A belgák
nagyon tetszettek. Egyike a legelőkelőbb izlésü
plakátoknak az Ardennekbe hívogató művészi
munka. Sötétzöld szinfantáziákban egy szarvas áll
a hegytetőn. Ugyanolyan Ízléses a Lac Blanc és
Le Littoral idegenforgalmi reklámja.

S i került

szépség. A kereskedelmi plakátok, amelyeket magánvállalkozók
készíttetnek,
hasonlíthatatlanul
jobbak. A legutolsó tiz évben a német művészek
tudták leglogikusabban és leg „sachtichabban" hirdetni vonalban, síkban, feltűnő és eredeti tipográfiával. Ezekből a tipográfiai érdekességekből
most nem sokat találunk. A német gyűjtemény legkedvesebb plakátja a „Deutsche Lufthansá"-é.
Gartenlaube stílus, de hangulatos.

vi áqhirii Pfaff-renciszerii
Hö )!
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neünnepségok plakátjai, érdekes balesetelleni plakátok és még rengeteg szines reklám.
A nagy munkával járó kiállitást szépen, körűltekinthetően rendezték meg. Könnyen lehet tájékozódni az ügyes csoportos itá.sban. minden plakát
jó helyen van. A paravánok a mennyezetig érnek,
egész monumentális arányok lepnek meg, — olyan
kiállitást látunk, amelyben egy órát is élvezettel
iehet eltölleni.
Dr. T o n e l l i Sándornak minden elismerés kijár az ötletért, hogy a muzeummal és a kereskedelmi és iparkamarával együtt megszervezte és
létrehozta ezt a kiállitást.
L •.
•

A plakát-kiállítást szombaton délelőtt 11 órakor F a b i n y i Tihamér kereskedelemügyi miniszter képviseletében dr. T o r m a y Géza államtitkár nyitja meg, aki a minisztériumban az idegenforgalmi ügyek irányítója.
Az ünnepélyes
megnyitásra meghívást nyerlek a szegedi hivatalok vezető tisztviselői. A kiállítás a nagyközönség számára 12 órakor nyilik meg. A bemutatott
ezer darab plakátról a kiállítás igazgatósága külön katalógust adott ki, mely a legszebb 22 plakát másolatát nyújtja mümellékleten.
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magas árat fizetek elavult viüanvcsillárjaiért,
ha nálam cseréli be újjá.
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munkákat a Magyar Mérnök és Epiiészenv'el
szerelési szabványán készítem. Rádiók 6-12-18
havi részleire. Tisza Lajos körút 39. Tel. 14 68
HETI
MŰSOR:
Szombaton délután: őnagysága nem hajlandóFilléres helyárakkal.
Vasárnap délután: Szép a világ. (Délutáni bérlet.)
Minden este: SZÉP A VTLAG.
Kedd délután: Tabáni orgonák, filléres helyárakkal.

A színházi iroda hirei
Ma este, vasárnap délután és este Szűcs László
bucsufelléptével „Szép a világ" ünnepi előadása
zárja be az országos sikerű Lehár-esték sorozan
tát.
Ma délntán filléres helyárakkal kacagó délután.'
„őnagysága nem hajlandó". Falrengető nev«tésl
Gyönyörű muzsika! Okvetlenül nézze meg!
SZÉP A VILÁG! SZÉP A VILÁGI
Vasárnap este díszelőadás.
Vasárnap délután „Szép a világ", Lehár re*
meke, rendes helyárakkal, délutáni bérletben ke*
rül szinre.
Még csak háromszor kerül szinre a „Szép *
világ".

m m m i a
m ü g y e r s f j y e k
4-én. kedden este 8 órakor a Tiszában a jelen-»
kor legkiválóbb baritonja,

Svéd Sándor

ária- és dalestje, kísér dr. H e r z . Jegy: álló 1.80,
ülő már csak 3 pengőtől a Délmagyar jegyirodában.
Filharmonikus hangverseny. Holnap, vasár"
nap délelőtt 11 órakor a Belvárosi Moziban. Jegy
1 é-s 2 pengőért a Belvárosi Mozinál.

Hirdetmény!
December 3-án nj angol,
tanfolyamok nyilnak a

német, olasz és franciái

Beneúictlskolálraii
Dugonics-tér 11., Müller-palota. U. i. Vállalatunk
80 fiókja biztosítja a gyors és rendszeres tanulást

Szőlősgazdák figyelmébe!
SZŐLÖOJTVÁNYOK, gyökeres hazaiak, gyökere«
vadvesszők, sima hazaiak, sima vadvesszők L
osztályú minőségben, fajtisztán,
szavatossággal
LEGMEGBÍZHATÓBB és LEGOLCSdBB BESZERZÉSI HELY. Szőlőojtványok Termelő Ga»dák Szövetkezete ABASAR. Völgy-u. 310. Szaktanácsok. Nagy képes árjegyzék ingyen.
21®
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Sport
0 jövő héten kezdődik
a vizsgálat a DLQSz ellen
Kenyeres Árpád és Uselfy Béla
Szegeden
Jelentette a Délmagyarország, hogy a szegediek
panaszára az MLSz vizsgálóbizottság kiküldését határozta el a DLASz ügyvitelének ellenőrzésére. A
vizsgálóbizottságnak már az elmúlt héten Szegeden
kellett volna Ipnni, ez azonban a közbejött akadály"/c
miatt elmaradt. Pénteken azután beavatott helyről
azt az értesítést kaptuk, hogy a bizottság hétfőn,
vagy kedden érkezik Szegedre.
Informátorunk szerint az történt, hogy Keanyeres
Árpád főtitkár pénteken telefonon beszélt az egyik
szegedi sportvezetővel és közölte, hogy ő és dr.
Usetty Béla országos elnök hétfőn, vagy kedden
Szegedre érkezik q PLASz-ban lefolytatandó vizsgálat megejtésére. Azt is közölte az országos főtitkár, hogy a vizsgálat alkalmából a DLASz elnökségének valamennyi tagja meghivdst kap. A bizottság
előtt g szegedi ügyeket, értesülésünk szerint, dr.
Lázár István és dr. Gottschall Sándor fogja képviselni.
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A szállóban egy heti teljes pensio (lakás, reggeli, ebéd, vacsora) 100 pengő.
A gyógytónyezfik árából a s z á l l ó l a k ó i n ak jelentős á r e n g e d m é n y .
Felvilágosítást készséggel szolgál nz igazgatóság- B u d a e e s l X I . Kelanhetwl ut 4. ssám.

Ferencváros után - Phőbus előtt

Vasárnap ujabb nehéz akadállyal kell megküzdeni a
bravúros csapatnak, mert a Phőbus gyengébb helyezése ellenére is komoly értéket képviselő együttes és a meccs Budapesten - a Berlini-uti pályán
lesz. Bár a vezetőséget a vasárnapi mérkőzés r1')készüleeti erősen lefoglalja, még mindig nem tudott felszabadulni csapatának csütörtöki ragyogó
teljesítményének hatása alól, de a szegedi sportkörökben is mindenütt a Szeged FC—Ferencváros
mérkőzésről beszélnek.
Megállapítják, hogy a Szeged FC nagyszerű r .ásodik félidej játéka alapján győzelmet érdemr't
volna. A 4:1 arányban vezető Ferencváros ellen
kiegyenlíteni, olyan teljesítmény, amellyel egyetlen
ligacsapat sem dicsekedhet, de azzal sem, hogy
négy gólt rugotl bajnoki meccsen a többszörös
bajnoknak.
Ismeretes, hogy a SzAK, a KTE és az SzTK megA lapok nagyrésze elismeri az eredmény realitáóvta a HTVE ellen elvesztett mérkőzését azon a
sát és a dicséret hangján ir al szegedi csapat bracímen, hogy a vásárhelyi csapatban Sefelin Béla
vúros teljesítményéről, azt azonban sokszor elhalljogosulatlanul szerepelt. A nagy port felvert ttfyet
gatják, hogy Gombos bíró hányszor sújtotta téves
most tárgyalta dr. Uhfln
András békéscsabai
egyesbiró, ald általánoe meglepetésre — elutasí- itéletefvel a lelkes és fairen küzdő szegedi együttotta az óvásokat is az óvdsdljat visszatartani ren- test.
Ezekre a körülményekre vonatkozólag Pető
delte el. A« egv^biró ízért utasította el az óváGyörgy, a Szeged FC pénztárosa, aki a csapat
sokat, mert ai omnlózuj meccset vezető makói bírónak, Lakatos Pálnak becsületszóval íregerősitet egyik kísérője volt, a következőket mondotta:
— Amikor a Szeged FC a bíró Ítéletei ellen
tkozatából megállapította, hogy az óvás jJafiemel kifogást, jogosan panaszkodik. Rá akarok muját képező mérkőzésen csak a meccskönyvben feltatni néhány esetre, amikor éreznünk kellett, hooy
tüntetett és fényképes Igazolvánnyal legázolt játé— a Ferencváros első helyéért folyik a játék. 7-ét
kosok szerepeltek, ezeken kivül más futballista, teszélsőnket, Kordnyit és fombdczot négy esetben álhát Sefelip Béla sem játszott
lította le a biró lesállás címén; gólhelyzetben volt
Érdekes, hogy a „Hiv 4 i'os közlönvheV nyflmind a kettő. Ha Bognár, aki tudvalevőleg nem
vánnssáfF- hozfi" Ítéletben nincsen szó a kil-a."durva játékos, le „merte" szerelni Sárosit, a bjró
gatatt tanuk vallomásáról. Kimaradt az Ítélet inazonnal szabadrúgást itélt ellenünk. Általában az
dokolásából vitéz Nagy Tamás KEAC-intéző vallovolt a látszat: ha játékosaink hozzáértek a ferencmása fs. Nagy Tamás azt vallotta, hogy Kiss Pál,
városi játékosokhoz, szabadrúgást kaptunk, a fea HTVE egyik vezetője előtte kiejelntette, hogy
rencvárosiak azonban sokszor megtorolhntatlanul
Mskón játszatták Sefelin Bélát is.
faultolhattak. Nem itélt meg a biró két 11-est a
Értesítsünk szerint az elutasított egvesflletek
javunkra. Az egyik szabálytalanságot Háda követte
nem nyugszanak bele az Ítéletbe, megfellebbezik
el azáltal, hogy a biztos gélhelyzetben lévő Vastag
azt, mert biztos tudomásuk van arról, hogy Sefelin Makón igazolatlanul nyilvános mérkőzésen ját- lábdt megfogta, ezért a center nem tudott kapura
lőni. A másik eset az első félidő 44. percében törszott.
tént ugyancsak Vastaggal, akit a ferencvárosi védők jóval a büntetőn belül durván faultoltak. A
biró le ts fújta a szabálytalanságot és — szabadrúgást jtélt a 16-os vonalon kívülről, dp az iéletet
nom lehetett végrehajtani, mert Gombos — a félidő végét jelezte.
A Szeged FC-ben régóta beszéltek arról, hogy a
Ezek és ezekhez hasonló esetek csak az eredmény
klub jelenleg tPrialéksorban lévő futballistája,
értékét növelik.
Grósz István a távozás gondolatával foglalkozik és
A Szeged FC—Ferencváros mérkőzéssel kapcsotöbb külföldi csapattal folytat tárgyalásokat. A
latban érdekes megemlíteni, hogy Korányi 77. rúgtárgyalásokat a legnagyobb titokban tartották,
ta az első liga 250. gólját, amikor eldöntetlenné
pénteken azonban — konkrét lett a d o 1 * Grósz
tette a meccset.
tárg^Msai olyan előrehaladott stádiumba jutotA trénert és a játékosokat gratulációkkal haltak, hogy a futballista pénteken délután már el is
utazott Budapestre, hogy a külföldi klub képvise- mozzák el. Az ország minden részéről érkeznek
a gratuláló levelek és táviratok. Egy Budapesten
lőjével személyesen tárgyaljon. Grószt Cvájcba hívlakó ismeretlen szegedi sportdrukker a következőják. Ha a budapesti tárgyalások eredményre veket irta a Szeged FC-nek:
zetnek, Grósz nem is tér vissza Szegedre, hanem
„Nagyszerű tempó, csak igy tovább.
azonna] §yájpba utazik. Ellenkedő eseben továbbra
Egy szegedi."
is a szegedi csapat tagja marad.
Vasárnap a Phőbus ellen is a bravúros csapat veszt fel a küzdelmet, mert Mestert fejsérülése valószínűleg neip gátplja a játékban. Egyedül a tartalék személyében történt változás: nem Grósz, haElutasították a Makói TK óvását. A Makói TKnem Szajha áll készenlétben. A csapat szombaton
nak az Sz. Máv elleni óvását K i s s Pál egyesbiró
délután utazik Budapestre, hogy idei utolsó mérelutasította. Az itélet indokolása szerint azért kelkőzését lejdtsza.
lett az óvást elutasítani, mert a szentesi reálgimnázium igazgatósága hivatalosan Igazolta, hogy
K o ó s István Sz. Máv. játékos november 4-énnem
volt tanulóia sem a szentest gimnáziumnak, spm
Fegyelmi Ítéletek. Vitéz B e n c z e
József
más középiskolának Eszerint a megóyott mérmakói fegyelmi egyesbiró must tárgyalta a vakőzésen Koós iátékioffpsulfsággal birt
sárnapi piérkőzéseken
kiállított
játékosok
ügyet. A fegyelmi biró H e t c s s y
János és
A Vasutas ökölvivőcsapatát törölték az orszáV i d a János SzÁK-játékost 4 hétre eltiltotta a
gos siövetségj diiért fcfizdő együttesek sorából és
jáiéktó!, de ÉIZ itélet végrehajtását három hó14 pepgő pénzbírság megfizetésére kötelezték, de
kii lő n eljárást is indítottak ellene. A =zigoru Íté- napi próbaidőre f e l f ü g g e s z t e t t e , P u s k á s Lajost 6 hónapra, M i s k o l c z i
Jánost 3' hőletre az adott okot. hogy a Vasutas két budapesti
naDra. H u s z á r Károlvt 2 hétre tiltotta el a
mérkőzésére nem állt H

FeltiinS elutasítás
a HTYE elleni óvás ügyében

E

nyilvános szerepléstől az egyesbiró. A futballisták valamennyien a Rákócziban szerepelnek.
A Rákóczi-játékosokat a Zrinyi-KAC elleni
mérkőzésükön állította ki a biró.
Az SzTK-t 10 pengő pénzbírság megfizetésére
kötelezte az egyesbiró az SzTE—SzTK mérkőzésből kifolyólag. Az egyesbiró a jelentésekből megállapította, hogy ugy a pályán, mint az öltözőhöz
vezető folyosón rendzavarás történt.
GYERMEKJÁTÉKOK
óriási választékban a legolcsóbbtól a legfinomabb kivitelig.
ZOMANCEDÉNYEK,
háztartási ciljkpk, rézáruk, fémáruk, alpakka evőeszközök.
AJANDtfKTARGYAK lakodalmakra, Mikulásra és
karácsonyra a legolcsóbban beszerezhetők
Széchenyi tér II.
(Városi bérház.)

Sxántónál

Budapesti értéktőzsde zárlat. A ma! tőzsde
nyugadt forgalom mellett kedvező hangulatban barátságos Irányzattal indult A mai rendezési napra való tekintettel a kis spekuláció tartózkodott
az üzleti tevékenységtől, mert kötelezettségei már
jórészt a tegnapi üzletidő alatt éis az utótőzsdén
rendezte. A nagy spekuláció azonban továbbra is
vásárolt és igy, mint vevők jelentkeztek. A külső
közönség vételi megbízásai is hozzájárultak ahhoz, hogy az Irányzat később szilárddá váljon é«
az értékek egy-két értéktől eltekintve, jelentős árnyereséget értek el. Különösen szilárd volt a bánya- és vaspiac, ahol a Kőszén 9 és fél pengővel, a
Fegyver pedig 2 és fél pengővel emelkedett. Zárlat előtt igen élénk üzlet fejlődött ki Nasici és cukoripari részvénykben. A szilárd irányzatra jellemző, hogy úgyszólván az összes értékeknél komolv pénzajánlalok érkeztek és számottevő áremelkedésre Is áru jelentkezett. Magvar Nemzeti
Bank 140, Kőszén 252, Ganz. lfl.l, Izzó 154.
Zürichi devizazárlat. Páris 203275, London
308 háromnyolcad, Brüsszel 7190. Milánó 26 32
Madrid 42 125, Amszterdam 208 50, Berlin 123 90
Bécs 73 20, Schilling 5715. Prága 12 8275, Varsó
58.20, Belgrád 7.00, Athén 2 92, Bukarest 3.05.
A Magyar Nemzeti Bank hivatalos árfolyamul:
Angol font 1705-17.35. dán kor. 76 30-77 10. belga
frank 79.10—7980. cseh korona 1402-14.20, svéd *
korona 88 1 5-89 05. dollár 342 60-316 60, kanadni
dollár 346.00—356 00 dinár 7.80—8 30. francia frank
22.30-22 50. hollandi forint 232 30-234 30. lengvel
zloty 64 65-65 25 len 3 42—3 46
leva 4 00-415,
líra 29 90-30 25. német márka 136.00-137.60. norvég korona 86.00—86 90 osztrák schilling 80.00—
80 70, svájci frank 110.70-111.65,
Budapesti terménytőzsde hivatalos árfolvamje1 entés». Buza tiszai 77 kg-os 16.15-16 45, 78 kg-os
16.30-16 60, 79 kg-os 16 45-1675, 80 kg-os 16.55—
16 95, felsőtiszai 77 kg-os 15.90-16.25, 78 kg-os
1R.05—16.40. 79 kg-os 16 20—16 55, 80 kg-os 16.30—
16 40. dunatiszai, fejérmegyei, dunántúli 77 kg-os
15 60-15 70, 78 kg-os 15.75—15.85, 79 kg-os 15.9016.00 80 kg-os 16 00—16 10. Pestvidéki rozs 1180
-1190 egvéb 11 85-11 95. sörárpa I 17 56-18 50,
takarmányárpa T 1310-14.00. zab I 13.90-14.90,
Csikágói terménytőzsde zárlat. Buza lanyha.
Dec 98 ötnyolcad—fél (—V máj. 98 ötnyolcad—fél
(—), jul. 92 -91.75 (—). Tengeri egvenetlen. Dec.
8975 ' M , ffláj. 88 hétfivQlrad ( - Í jul 86 (—).
Zab alig tartolt. Dec 52 hétnyolcad (-r-), máj. 51
ötnyolcad (—), jul. 47.25 (—). Rozs egyenetlen.
Dec. 73 (—), mái. 74.5 (—). iul. 748 '(—)'.
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színházakat, a hangversenyeket
— hiszen
ezekért a fiatal asszony élt-halt — a zenés
éttermeket. E n n e k ellenében a báró kedviért
föl-föl kellett keresni azokat a csöndes budai
kocsmákat, ahol a báró valamikor törzsvendég volt, ahol a barátai — hozzá hasonló,
egyszerű emberek — kedélyesen kvaterkázgattak. Azoknak a politikai, irodalmi és művészeti nagyságoknak színét sem látták, akiket Vilma rendkívül szeretett volna megismerni:

A pesti Ház egyíE földszint! számy'át ők
•r •
lakták. Amire nem volt szükség, azt a báró
— P o m p í s étvágyad lesz utána, meglásd.
A karácsonyt otthon töltötték. Vilma naNézz csak a tóra. Látod azt az úszkáló vadka- bérbe adta. A földszinti szárny másik végégyon boldog v o l t M i n t h a valami
börtönből
csapárt. Durrants közéjük. A puskát szorítsd ben a fiskálisa tanyázott, ó gondozta a bárószabadult volna a famíliája közé. A papáéka válladhoz, de erősen á m , mert megrúg. A ék szobáit is, amíg a birtokról egy pár cseléd
nál húzódtak meg, de m á r m á s n a p Pista kikét fej közötti tér közepénél egy arasznyi- föl nem jött takarítani, fűteni, mosni, főzni.
szánkózott az ángyóhoz. (Megszépült ez az
val feljebb célozz. Beleugranak a bolondok a M é g egy pesti szobalányt fogadtak és ezzel
ángyó, vagy mi!)
sörét-szórásba. N o , ne félj! Csak bátran. O t t készen volt a háztartásnak a személyzeti réi— Te ángyó, adj egy csókot.
sze. A libériás inas, a fogat, amiről Vilma
marad mind a kettő.
•— Nesze, sógor.
álmodott,
elmaradt.
A
báró
nem
szerette
a
Eldurrant a puska. Keserves sápogással
(Folytatjuk.)
parádés
haszontalanságokat.
Együtt
járták
a
keltek útra a vadrucák. A báró sem tudta lepuffantani a menekülő jószágokat, mert
Vilma nagyot jajditott és leejtette a puskát.
— Eltörte a vállam, a gyalázatos! Nézd,
Rólkrason jóforgalmu uri
m é g tán a fogam is kirúgta.
ADAS-VETEL
és női fodrász üzlet sür
A báró kacagott.
gősen 150 P-ért eladó
— Hát sohsem lőttél m é g puskával?
felével átadom, a többi
— Ugyan hová gondolsz?
A városban
részletre,
érdeklődni*
Szép
szoba,
konyha,
—
és comb ma este 5 óra
Sajka u. 12.
BÚTOROZOTT
nem szoktak nálunk a lányok vadászni.
spejzos lakás, villany
után kapható BLAUSZOBÁK
- N o nézd, hát persze! Egészen megfeés viz bent, azonnalra
NÉNAL, Kelemen n. 1. Vadonatúj háromrészes
ledkeztem. N e m baj: holnaptól kezdve célba
Kfllön bejárata bútoro- kiadó. Vidra u. 3.
kötöttruha,
(jumper.
zott szoba egy vagy két
lőni
tanítalak.
Először
Flaubert-puskával
szoknya,
jégpullover)
személyre azonnal kiF o g l a l k o z á s
kezdjük. J ó lesz?
olosón eladó. Fodor uoadó. Tisza Lajos körűi
ca 17.
— Ha ugy akarod. De hát muszá} ez?
Intelligentes
m
i:
— Körülbelül. Micsoda báróné vagy te,
M
F r i u l t l n
Bejárónőt délelőttre fed
tag zn
wird für Nachmittaj
ha a h ajtóvadászatnál majd nem állsz föl, Csinosan bútorozott —
veszek azonnalra Zászszobák kiadók decemlegkönnyebbe«
e
t
Madeinem
6
jährigen
hanem beülsz a szobába stoppolni.
ló u. 4b, földszint
ber tizenötre. Kelem en- chen gesucht. Meldun\ adhat vagy vehet,
— Panna á n g y ó is báróné, d e n e m járucoa 2.
ha meghirdeti a
gen 2—3. Vadász, AttiLibamájat magas árban
vadászni.
0MM«y»rarsz*<t
Elegáns különbejárntn la u. 11.
veszek. Feketesas uo— Mert lusta. Valamikor a legjobb lövők
apróhirdetései
köaMt
bútorozott szoba 18 P, Jól főző mindenes, éves
oa 14
közé tartozott. Vagy lovagolni jobban szerövidebb időre is kiadó
bizonyítvánnyal, azonApponyi Albert u. 18.
retnél?
nali belépésre felvéteEgy finom bársonygalr e k e d t
tik. Cim: Csanádi, Ti- Ha
— Te Pista, mért akarod te erőnek erejéléros télikabát eladó
Csinosan bútorozott kü
sza Lajos körút 54. sz.
uri szabónál Kálvária
vel összetöretni az é n csontjaimat?
lönbejáratu szoba, fürvagy m e g h ű l t
u. 2.
dőszoba használatai kiA báró nagyon kedvesnek találta a kérFőzni tudó
GE,!Gtl.V-I«ile
dést és jót mulatott rajta. Vilma egy csöp- adó. Béke n. 1.
k a k u k f ü
m i n d e n e s
pet sem találta mulatságosnak a helyzetet.
KÜLÖNFÉLÉK
azonnal letvétetin Fokec u k
o r k ó l
Alig bírt hazavánszorogni. A válla, a képe
tesas-ucca 15., I , ern. I.
szopogasson. Ize kitűKitono nazi etkezes.
sajgott. Ugy kifáradt, hogy egy falatot sem
nő. hatása biztos. A ké- kihordásra és abonáM
•eUt
Egy jobb megjelenésű
tudott enni. Pista erősen bereggelizett és elszítőnél
GERGELY
nőt, pénztár és ruhák
előfizetőik megrendelélovagolt. A magára maradt szép asszony sóLAKÁST
átvételére fiksz és szágyógyszerészinél kaphasét elfogadom, vasúti és
jrrorsan és ¡41 Had
hajtozott és bámulta az őszi ködöt. Valami
zalékkal némi óvadékvillamos egyének kedtó, Ko»«uth Lajos-su^ l E ^ e g taHÜ, ka Molyas járt az eszében, hogy de j ó volna most,
kal azonnal felveszek.
vezxnenybeiD részesülgárut és Nagykörút saLichtner kelmefestő —
nek l>eatétkezé&re iau
ha Bandi gyerek mellette ülne és Párisról
rok.
Mikszáth Kálmán u. 13.
Kossuth Lajos sugárut
mesélne.
101. sz. étkezdében.
Jóravaló, fiatal leányt
Negyven köíel
— Talán az idén el se végeztek, Pista?
délelőttre bejárónőnek
Egy szoba
nemkülönmagyar klasszikusok 20
— Hamar belefáradtál a gazdálkodásba,
felveszek, Biró, Marsbejáratu kiadó teljes el
kötet modern remekszentem. Persze, hogy elvégezünk és me- látással. Cim: Somogyi
tér 12.
írók, tiz kötet Karinthy
gyünk Pestre. Csakhogy h a mindig Pesten
Uj lodrászszaküzleteu. 23 .füszerüzlet.
összes müvei és tizenkét
bélvsegéd
—
lebzselnénk, fölkopnék az állunk. Csúnya ez
met Polgár-ucca 6. sn.
kötet Wells, összesen £2
azonnal jeleatkezezn —
alatt megnyitottam.
a paraszti mesterség. N e m igaz?
Baumgartner, Sajka u.
kötet diszkőtéses munAraim:
— No, nem éppen.
ka minden elíogiadható
Kiadó
háromszobás, Ügyes varróleányt hosz
Hajvágás
50 filiL
árért
azonnal
eladó.
— Elég furcsa, hogy nem tudok megélni
kettöszobás, előszobás szabb gyakorlattal azon
Ondolaiás
40 filL
Kossuth
Lajos
sugárut
abból, hogy a nevem elé biggyesztem: báró.
orvosi rendelőnek azon
nal felveszek. Reichelné
Szives
pártfogást
kár
5., fldszt 1, reggel 8
nalra, négyszobás erké- divalterme, Valéria tér
Biz' ezért nem adnak a vásáron egy fagarast.
Tornyai András
lyes
lakások.
Fodor
ue10.
—12-ig.
Muszáj olykor-olykor dolgozni is. Lásd, a oa 8.
papa sem élne meg abból, hogy folyton
Keresek rendes, meg- Várói bunda,
Egy barna nőstény t«kisebb
bízható bejárónőt reg- alakra, semmit nem —
csi kutya elveszett, b.
Beethovenből, meg Mozartból játszanék maZrinyi u. 5. sz. alatt léWil- használt, igen olcsó ár- megtaláló jutalom ellegának. Muszáj neki a cigányokat, a trombi- vő erkélyes 4 szobás geli órákra. Dr
heim, Széchenyi tér 7.
ban eladó. Feith szabó- nében hozza vissza —
tásokat is tanítani. Ilyen napszámos vagyok komfortos lakás és Sotí ócska y 6, házmester.
mogyi
u. 20. se. (Fekete
nál, Aradi ucca.
1
most én is. De hát nem jól van ez így? Unal- ház ) alatt üzlethelyiség G y a k o r l o t t
mas mesterség, d e megszokod. Most pedig
kiadó.
gyors és gépírónő havi
Felelő« szerkeaztő: PASZTOA JÓZSEF
gyere velem a hizlalóba és válasszunk a pa30 pengő kezdő fize;es, kis
üres
Nyomatott
a kiadótulajdonos DélmagyarorszAg
páéknak két szép hízót. Elküldjük
nekik
téssel egész napos elfog
eresek.
Cim:
Hírlap- és Nyomadváilalat Rt. könyvnyomdájába«
laltsággal felvétetik. —
ajándékba. A z övéké m é g bajosan j ó . Fo- Somogyi u. 23, füszerKossuth L su-'rut
5
Felelős ftsemvesetA: Klein Sándor.
gadni merek, hogv Marci öcsém folyton ott üzlet
lebzsel. Egy hordó bort is kell küldeni, mert
nz a kölyök, már kiitta a pincét.
Ment a hus, a bor a papáékhoz, de ment
^Megérkeztek a s z e n z á c i ó s összes u j m á r k á s V l O y ^ Z a t !
ÍIZ ásitozásból, az unalomból, a rabságból is
valami kevés a Vilma leveleiben. N e m sok,
csak annyi, hogy egy kicsit sajnálják, de ne
nevessék ki érte.
Micsoda öröme volt Vilmának, amikor egy
csomó bagázsiával útra keltek. Csak akkor
Mielőtt vásárol okvetlen nézze meg nálam az u j rádiókat,
futott rajta végig a hideg, amikor a báró a
mely
.elfilmulja az eddigi készülékeket. R é g i
r á d i ó «
kocsisnak az állomás-ajtóból
vísszakiabált:
f Á t becserélem. Díjtalan bemutatás. — Kedvező részletek.
— Hát csak rendben menjen minden, mert
27

Apróhirdetéfek

Libaaprólék

Házat

Bntorszfltt

Hölgyek tigyeim&üe

RÁDIÓK

nemsokára hazajövünk.
Úristen, m é g el se mentünk és már nemsokára hazajövünk?

S^Í't^VéTirr1,6/^

KKelemen
e l e m euccn
n M11.á rszám.
ton

